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Elfiitbolés
més que futbol:
en aquest món
el pas de l'èxit
alfracàsés
.molt curt

«Estic en el
millor dels
equips on
podia
estar»
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IMOTOR RALLI PARIS-DAKAR

Als seus
peus
Rexach confia que
el retorn de
Rivaldo i un
plantejament
ofensiu capgirin
la tendència
negativa de
Fequip

CRUYFF CARREGA
L'exentrenador del
Barca Johan Cruyff va
tornar a parlar ahir de
'actualitat blaugrana i
va qualificar d'error del
club el fet de permetre
a Rivaldo tornar un dia
més tard que els altres
jugadors. I no es va
estar de recordar que
en la seva etapa «al
vestidor només
manava jo».

uiaseriï . esiraiegies
corporativa
fotografia
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comunicació

Iglé^jEs

Isidre Esteve
domina en la
primera etapa
marató
•ESPANYOL

Flores aposta
per De Lucas
per al partit de
La Rosaleda
»MES FUTBOL

S'aplana el
camí per al
Catalunya-Brasil
del 27 de març
•BÀSQUET

Triple victòria
d'equips
catalans en la
lliga ACB
Estudiantes-Barcelona
Caprabo Lieida-Gijón
Casademont-Càceres
DKV Joventut-Tau

81-93
79-70
75-68
88-88
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Tornem
començar
O Carles
Rexach farà
taula rasa i
apostara pel
trident contra el
Saragossa
O El retorn de
Rivaldo ha de
ser el millor
fitxatge per al
segon tram de la
Higa
O El tècnic va
assajar un onze
amb els tres
davanters al
camp
O Tots els gols
de l'equip en els
sis partits que
han jugat junts,
els han fet ells

ÀNGEL PONZ
Barcelona

Tornarà a haver-hi trident. El
retorn de Rivaldo, absent en els
últims dos partits, ha de ser el
millor reforç del Barca amb vista al segon tram de la lliga. El
brasiler, plenament recuperat
de les molèsties als abductors,
. torna a exercitar-se amb normalitat, i diumenge reapa-,
reixerà amb la clara intenció
d'encarrilar el rumb de l'equip
en la, lliga. Carles Rexach sap
que el jugador de Recife és im-.
portant, i tornarà a basar el seu
esquema de joc en un trident,
que ha de donar molt més de
si. Ahir, en l'entrenament de la
tarda, va deixar clar que els dos
jugadors sud-americans i l'holandès han de ser la base "d'un
Barçà obligat a reaccionar. Rivaldo, Saviola i Kluivèrt sortiran de bon començament amb
la clara intenció de recuperar
un crèdit que només s'han
guanyat en comptades oportunitats quan han jugat junts. Els
seus números en la Champions
són molt més inqüestionables
que en la lliga. A Europa, en els
quatre partits que han-jugat
plegats —curiosament en tots
quatre han sortit de titulars^,
el conjunt blaugrana es manté
invicte (tres victòries i un empat). Pel que fa a la lliga, han
estat alineats en sis oportunitats, però en només dues (Sevilla i Betis) el Barca ha aconseguit els tres punts. Ara bé, eii
aquesta competició mai no
han jugat plegats tots noranta
minuts —Saviola ha estat moltes vegades sacrificat de l'onze
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Saviola inicia els
tràmits per
nacionalitzar-se italià

Una imatge de Javier Saviola en l'entrenament d'ahir. / MIKEL LABURU.

inicial— i només dos cops (Màlaga i Betis) han coincidit els.
tres jugadors més d'una hora al
terreny de joc. Tot i els mals números del Barca amb el trident
en la lliga (tres derrotes i dos
empats), cal dir que s'han re-

partit tots els gols (un total de
set). El Barca els necessita ara
més que mai, i Rexach sembla
que se n'ha adonat. No jugarà
amb extrems i donarà tot el poder a im trident que ha de ser
molt més decisiu.

L'agent de Javier Saviola,
Alfredo Cabrera Brizuela,
va revelar ahir que el
jugador ha iniciat els
tràmits per aconseguir la
nacionalitat italiana, la qual
cosa li permetria jugar en el
Barca sense ocupar placa
d'estranger. L'agent del
jugador, que confia que la
nacionalització arribi abans
del mes de juny, va
expressar que havien iniciat
els tràmits a l'Argentina
aprofitant que els seus avis
paterns eren italians: «El
pare de Saviola és fill
d'italians, i esperem que al
juny pugui tenir la doble
nacionalitat», va explicar
l'agent del jugador als
micròfons d'Ona Catalana
Cabrera Bnzuela va explicar
que ha mantingut una
reunió amb el director
general del Barcelona,
Xavier Pérez Farguell, a qui
ha explicat tots elstràmits
que s'estan fent per
aconseguir que el seu
representat ocupi plaça de
comunitari. Tot I això,
també va explicar queia
situació que es VIU a
l'Argentina podna fer
demorar els tràmits; amb
tot, confia que finalment es
p jgui aconseguir abans
d acabar la temporada
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ELS NÚMEROS DEL TRIDENT EN LA CHAMPIONS I EN LA LUGA
MINUTS JUNTS

PARTIT

RESULTAT

GOLS TRIDENT

Kluivert ià Rivaldo

Resultat
GLOBAL
Champiqns
Lliga

MINUTS JUNTS

PARTIT

RESULTAT

Sevilla - FC Barcelona
FC Barcelona - Màlaga
FC Barcelona - Betis
Real Madrid - FC Barcelona
FC Barcelona - Athietic Bilbao
Alavés - FC Barcelona

1-2
1-1
3-0
2-0
1-2
2-0

GOLS TRIDENT

<ü<4^ Kluivert
<à Rivaldo
^ii^ Rivaldo i^Saviola
<ü

Rivaldo
a-WjL.-,:MWJlWJÍJ!B

GOLS
Partits

r4;
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4 Rivaldo / 2 Kluivert / 1 Saviola

ÜI1TS
2 Victòries / 1 Empat / 3 Derrotes

BARCA
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O Tot i la pobra temporada, el
brasiler ha de ser l'home clau
deisblaugranaen un mesde
gener que es presenta crucial
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O Els números del Barcelona Q Se'l veu de més bon hunior
són de moment sensiblement després del mes de repòs i
millorsquan Rivaldonojuga, ahir va marcar un golas de
però es confia en el I
falta en l'entrenament

Rivaldo, el desitjat
DAVID COLOMER
Barcelona

El Barca ha estat fins ara
moix i el seu millor jugador, també. Perquè
Rivaldo c o n t i n u a
sent, tècnicament,
el millor jugador de
la plantilla, manies
a banda. Els seus detractors li censuren
la seva incapacitat de
liderar el vestidor i la
seva m i l i t à n c i a com ii
subconjunt estel·lar d'un
col·lectiu que no sap encara si d e p e n d r e o no
d'ell. El cert és que Rivaldo
sempre arriba cada matí a
l'entrenament amb el seu
Porsche Carrera, es camia,
s'entrena, es dutxa i maj xa
amb el seu Porsche Carrera. Aquesta és la dinàmica
diària de Rivaldo. Ni declaracions, ni xerrades informals,
ni patacs a l'esquena. Només
somriu i exhibeixla seva magnífica obra de cirurgia denla!
q u a n les coses funcionen
realment bé. Rivaldo és només estrella només des de l'estricte punt de vista del taleni
natural. El problema és que no
es pot albirar cap jugador que
pugui desenvolupar, a tots els
efectes, el rol de prestidigitador
de vestidors que no sap assumir el silenciós, introvertit
però excepcional Rivaldo. No
hi ha líder i, a més, de moment
no hi ha crack.
Però Rivaldo e n c a r a és a
temps de rebrotar. «Encara» és
la paraula que utilitzen més els
equips que s'enfronten desesperadament al temps i no n'obtenen resultats fiables, com el
Barca. Però no resta més remei
que anhelar que les vacances
hagin fet profit al pernambucà.
24 dies aturat El 13 de desembre passat,'esbroncat per la
graderia i aclaparat per una
mena de síndrome de la gàbia
d'or, Rivaldo va dir prou. Uns
consideren que pensa en el
mundial, el seu últim mundial,

SENSE EMBUTS JOSEP MAEIA FUSTE

1 I

li

Vacances per recobrar la il·lusió
i d'altres creuen que el Barca es
pot refiar d'ell. Aquests darrers,
però, invoquen més la divinitat
esquerrana del Barca des de la
desesperació que no pas des
del convenciment. El cert és
que aquells gols de falta del
brasiler, aquells gols que donaven la volta al món i que feien
esfereir de tanta bellesa, estan
en via de desaparèixer de la
memòria del barcelonista. Depèn d'ell que no quedin arxivats definitivament als vídeos
promocionals que el soci desa
al moble de la tele i que, fins
ara, només serveixen per visionar-los en les nits de decaridiment am'mic.
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Riveddo va fer bé d'autodescartar-se en els últims dos partits de lliga contra el VUa-real i l'Espanyol. En els temps de competitivitat que corren, ni tan sols els futbolistes de la seva qualitat
es poden permetre jugar amb mitges tintes.
S'ha de pensar en el col·lectiu i la seva decisió
és la més normal amb vista al bé d'un equip que,
si es considera tan equilibrat i potent, no hauria
d'haver patit tant per l'absència del brasiler.
Tots plegats no hauríem d'estar tan pendents
de Rivaldo perquè, en els últims enfrontaments, s'ha demostrat que el Barca no varia excessivament amb ell o sense eU. Rivaldo ha passat un mes adolorit i estressat, i aquesta circumstància l'havien d'aprofitar els altres jugadors, els que no surten al camp habitualment.
No ha estat així i ara totes les mirades convergeixen en Rivaldo, però el Barca no pot dependre mai d'un sol jugador.
Un altre tema és que el brasiler ha de tomar
a ser urgentment el que era. Tot el que he dit

abans tindrà sentit sempre que a partir de diumenge contra el Saragossa tomi a ser una de
les referències de l'equip. Que és el jugador niés
ben pagat del món i sempre se li ha d'exigir el
màxim? Els 2.400 milions en total que diuen
que cobra Rivaldo són una xifra que simbolitza
fins a quin punt s'ha desorbitat el futbol, però
Rivaldo no deixa de ser humà. Si cobra tant, a
punt de fer els 30 anys, cal atribuir-ho tant a
ell com a la falta de poder executiu del club. A
un jugador de la seva magnitud se l'ha de saber
tractar, i això fa temps que al Barca se li escapa
de les mans perquè no existeix prou coneixement de futbol per part de la comissió tècnica,
tot i el seu voluntarisme.
Ara ja no val la pena parlar de si l'estiu passat
haurien d'haver traspassat Rivaldo ò no. Ara seria fàcil posicionar-se sobre el tema. És evident
que ara cap equip es tomarà boig per pagar cl
que cobra. Només cal esperar que Rivaldo tomi
a recuperar la il·lusió per jugar a futbol.

!I
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Més pilota que severitat
O Rexach no ha complert
tes seves amenaces de
castigar els jugadors

O La llista de privilegis dels O Ha suavitzat les sessions
jugadors els primers dies de matinals per potenciar els
Tany és notable
partidets a la tarda

JOSEP M. PUIG
Barcelona

Aquest inici d'any s'ha tornat a
refermar que el tècnic del Barca Carles Rexach no té el vestidor controlat i que prefereix
amanyagar els jugadors amb
entrenaments físics suaus al
matí i sessions de tarda més extenses amb la pilota com a eleriient vertebrador. La veritat és
que la llista de privilegis dels
jugadors aquests, tres primers
dies de l'any és notable: més
vacances que quasi tothom,
Kluivert arriba tard i Rivaldo
gaudeix d'una buüla papal que
en canvi Geovanni i Rochemback hauran de pagar. Amb tot
aquest panorama la veritat és
que falta algú que posi ordre en
iin club que ha de començar a
posar fil a l'agulla en cerca de
títols. Les amenaces de Rexach
de castigar els jugadors abans
de les vacances de Nadal no
s'han fet efectivesi el tècnic no
ha donat motius del seu canvi
de parer. De moment pel que
es veu en els entrenaments,
Rexach ha apostat per una línia
continuista, que afalaga els jugadors.
Entrenament físic. Les dobles
sessions d'entrenament de dimarts i dimecres, que avui ja
s'han reduït a només una sessió matinal, tenen un esquema
ben diferent. Al matí, els jugadors engegen la màquina a dos
quarts d'onze amb una sessió
física de poc més de mitja hora.
S'inicia a m b curses s u a u s
d'uns cinc minuts. I després
s'enllaça a m b u n s e s p r i n t s
suaus d'uns cinquanta metres
—amb recuperacions incloses— per tornar al lloc d'origen. Després d ' u n quart de
curses, els estiraments de maluc obren la sessió d'un circuit
físic que dirigeix Paco Seirul·lo.
El circuit es compon d'una volta circular en què hi ha una cursa de trenta metres i un exercici
de tocar els talons al cul. Després de poc menys de deu minuts, els jugadors fan els estiraments oportuns i després de
passar pel gimnàs queden convocats a la tarda per a la sessió

ï^- éf M.

^
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r
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LA VISITA DE HESP. EI porter del Fortuna de Sittard, Ruud Hesp, va aprofitar la seva estada de vacances a Barcelona per
visitar ahir els seus companys en la sessió d'entrenament matinal. Hesp anava acompanyat de la seva filla i va estar xerrant
distesament amb el tècnic Carles Rexach, mentre els jugadors feien exercicis físics. / EFE / MIKELLABURU

d ' e n t r e n a m e n t a m b pilota,
més amena per als jugadors.
L'hora de la pilota. Rexach
agafa la batuta a la tarda i a mesura que s'acosta el partit del
cap de s e t m a n a c o m e n ç a a
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perfilar l'onze titular. Després
d'uns primers exercicis conjunts per començar posar a to
el cos, els j u g a d o r s es divideixen en dos equips en què el
tècnic barceloní va incloent les
seves variants. Rexach sempre

ha estat partidari, com feia
Cruyff, de donar més vida als
entrenaments de pilota perquè, segons la seva teoria, pel
fet que un jugador estigui amb
contacte amb la pilota no vol
dir que no estigui treballant el

físic. Eh definitiva, els resultats
manaran aquest mes de gener,
que de moment ha començat
amb massa fets extraesportius
que podrien desestabilitzar
una nau blaugrana que va a la
deriva.

6
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Problemes
O Fábio Rochemback no va voler
explicitar ahir els problemes
concrets del seu retard
O Se sent dolgut per les crítiques
de Sergi i es penedeix de no haver
trucat per avisar que arribava tard
JOSEP M. PUIG
Barcelona

El migcampista brasiler Fábio
Rochemback va ser el primer
ahir a donar la cara després de
l'entrenament matinal de quaranta minuts, però no va deixar
res clar, ja que es va escudar en
problemes particulars inconfessables per justificar la seva
tardança. «Tenia problemes
particulars meus i dels meus
pares que havia de resoldre, i
vaig creure que seria millor per
a mi quedar-me un dia més al
Brasil i venir després a Barcelona per estar així més tranquil»,
va explicar en primera instància Rochemback, que es va negar a explicar quina classe de
problemes eren aquests tan
particulars.
Però qui a hores d'ara sí que
sap de quin nivell són aquests
problemes són el tècnic Carles
Rexach i els jugadors. «L'entrenador sap perfectament què va.
passar, li he demanat disculpes,
a ell i als jugadors», va afegir el
brasiler, que va precisar: «Els
jugadors han entès els meus
problemes. Avui tot.ha estat
normal, i ara només penso a jugar.» D'aquesta manera, Rochemback va repassar de puntetes les causes del seu retard i
va explicar quins havien estat
els seus mètodes per ser perdonat.
L'aigua poc clara. Els dos jugadors sabien que el dia de la incorporació als entrenaments
era l'I de gener, però els jugadors sud-americans van intentar negociar amb el cos tècnic
la possibilitat d'arribar un dia
més tard perquè no haguessin
de celebrar el Cap d'Any dins
l'avió. Aquest cas, per exemple,

va ser el que va viure Saviola,
que va menjar-se els raïms a
Milà, quan esperava un avió
amb destinació a Barcelona.
Rexach, però, va rebutjar
aquesta situació i va obligar la
plantilla a estar concentrada al
Camp Nou la tarda del primer
dia de l'any, excepte Rivaldo. El
crack brasiler, però, sí que va
aconseguir aquest permís. En
aquest punt és quan les coses
comencen a no quadrar, i es
veu que en l'equip hi ha vaques
sagrades i jugadors passerells
com ara Rochemback i Geovanni, que podrien pagar la patenta amb escreix. Amb l!expedient obert per la demanda de
Carles Rexach, els jugadors esperen la possible sanció econòmica, que s'especula que rondarà els 6.000 euros. Tot i això,
no es descarta que els jugadors
vegin el partit de diumenge des .
de la graderia.
Resposta a Sergi. Les crítiques
d'abans-d'ahir de Sergi B'arjuan, en què va acusar els dos
jugadors brasilers desertors
d'haver mostrat falta de respecte cap a la plantilla per no haver-se presentat als dos primers
entrenaments de l'any, no van
passar per alt a Rochemback.
«Les paraules de Sergi m'han
dolgut una mica. Grec que vaig
faltar una mica al respecte a la
plantilla, i ara em penedeixo de
no haver trucat per avisar», va
deixar clar Rochemback, que en
cap moment va voler contestar
a Sergi i va preferir donar la seva
opinió amb veu baixa i sense
contestar. Rochembach, per
acabar, va encongir les celles i
va cloure amb una declaració
d'intencions: «A partir d'ara només hem de pensar en el partit
de diumenge i guanyar-lo.»
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Fábio Rochemback, durant la roda de premsa. / MIKEL LABURU

EXPLICACIÓ

DISCULPA

DOLGUT I PENEDIT

©Tenia
problemes
particulars i va
ser millor per a
mi qüedaf-irie

(3 El tècnic sap
què yà passar i he
demanat
disculpes als
jugadors

© Lés crítiques;
de Sergi m'h^n
dolgut Em;
penedeixo de río
haver trucat
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particulars?
O Geovanni, després de repisodi
de la falta de bitllets, també es va
escudar en problemes personals
O Les seves explicacions encara
van ser més fosques i va obrir
encara més interrogants
J.M.P.
Barcelona

Geovanní va passar per sorpresa ahir per la sala de premsa. / MIKEL LABURU.

ELS MOTIUS

ERROR

FUTUR

O Va ser un error
meu no haver
trucat al club per
avisar que
arribava tard

<3 Només em
preocupa tornar
a jugar amb
l'equip i guanyar
el Saragossa

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 4/1/2002. Page 7

El pacte entre la premsa i el
club blaugrana estableix que
després de cada entrenament
els mitjans de comunicació tenen la possibilitat de demanar
al cap de premsa dos jugadors
perquè passin per la sala de
premsa. Ahir al matí, quan Rochemback ja havia patit el tercer grau i Saviola havia parlat
per primer cop aquest any, va
aparèixer Geovanni per sorpresa. Al jugador li van fer entendre que si Rochemback donava la seva versió dels fets, ell
havia de fer el mateix. El brasiler no estava per romanços.
Geovanni encara va ser menys
explícit que el seu company i va
fer servir un lèxic quasi calcat
al que minuts abans havia fet
servir Rochemback per justificar el seu retard. «Tot ha estat
per motius particulars molt
complicats, i per això em vaig
presentar tard. En concret van
ser dos problemes, un de bitllets i un altre de particular que
no vull explicar», va dir Geovanni. El jove extrem brasiler es
va negar en rodó a revelar de
quins problemes es tractava
quan s'estava referint a qüestions familiars.
«Va ser un error meu no haver trucat al club per avisar que
arribava tarda», va assenyalar
el jugador, que en el Mundo
Deportivo fa uns dies només
havia justificat el seu retard
al·legant suposats problemes
amb els bitllets d'avió cap a
Barcelona, i no s'havia referit
en cap moment a les seves
«qüestions familiars». Pel que
fa a les crítiques de Sergi, Geovanni no hi va voler entrar.
«Hem parlat d'això amb Sergi

i ja li he explicat que no va ser
només un problema de bitllets», va declarar Geovanni,
que va afegir: «Només em
preocupa tornar a jugar amb
l'equip i guanyar el Saragossa.»
Dilluns, al club. Amb aquestes
explicacions, els jugadors no se
salvaran de passar pel club dilluns, per intentar convèncer la
directiva que no els sancioni, ja
que ahir ningú va quedar ni
molt menys satisfet de les paraules dels brasilers. «Hem de
parlar, i el club decidirà què fa,
si ens sanciona o no. Arribar un
dia tard va ser un error», va dir
Geovanni. Tot i això, el Camp
Nou podria tenir la primera paraula i fer de jurat popular. Els
socis i simpatitzants que vagin
al Camp Nou diumenge podran jutjar en directe si es
creuen les seves paraules si finalment Rexach els mig perdona i els convoca per al primer
partit de lliga de l'any.
Primera sessió completa. Tant
Geovanni com Rochemback
van entrenar-se ahir per primer cop aquest any en doble
sessió. Els dos jugadors van
respondre amb un ritme alt
^Geovanni va deixar clar en la
roda de premsa que durant les
vacances no ha estat aturat al
Brasil— però no van estar junts
en l'equip que presumiblement serà el titular contra el
Saragossa. A partir d'aquestes
absències, Carles Rexach no
només va deixar clar que no
pensa utilitzar les figures d'extrems, sinó que va apuntar que
el càstig podria caure en forma
de guillotina sobre el cap dels
dos jugadors que van faltar al
respecte a la plantilla arribant
im dia tard a la feina.
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Cruyff acusa el Barca
de privilegiar Rivaldo
O No entén per què el club
va deixar tornar un dia més
tard el jugador brasiler

O El jugador també en va
O Critica Torganització del
sortir escaldat perquè segons club i considera que Tentorn
ell ha de donar més exemple perjudica els jugadors

EL 9
Barcelona

Johan Cruyff va desenterrar la
destral de guerra i va criticar
durament l'actual organització
del Barca. L'exentrenador
blaugrana va fer aquestes crítiques en imes declaracions a
Televisió Espanyola, centrant
el seu atac en el tracte preferencial que rep actualment Rivaldo.
Cruyff va afirmar que no entenia per què el club havia permès a Rivaldo tornar un dia
més tard als entrenaments,
quan la resta de la plantilla treballava des del primer dia de
l'any. Segons Cruyff, tots els jugadors haurien de rebre el mateix tracte, i va qualificar la situació de «rara» en no entendre
per què només un jugador té
permís per incorporar-se un
dia més tard. Cruyff va incloure
aquest afer en un grup de situacions petites sense lògica que
es produeixen al Barca, i va advertir que «moltes coses petites
poden acabar creant-ne una de
gran». Malgrat eifirmar que això
no era un atac a Rivaldo, Cruyff
va criticar el brasiler perquè segons ell no dóna prou exemple
en uns moments que hauria
d'«estar amb l'equip, quan es
travessa una mala època».
Cruyff també va reprendre
un discurs històric recuperant

JxikiBegírístain; ,;
iGoikòetxeaJ Salinais,
jugarán à Coread 1':
•¡'u
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Johan Cruyff va tornar a la càrrega un dia després d'entrenar de nou el Dream Team a Pamplona.

l'entorn com a causa dels mals
resultats del Barca. L'exentrenador va afirmar que «com
sempre», al voltant de la plantilla hi ha «molta gent que no
ajuda a controlar la situació» i

que cal àïUar l'equip. L'holan- més vaig apuntar algunes difedès no es va estar de recordar rències." Segons l'exentrenaque a la seva èpocai «al vestidor dor del Barca, el Barca necesnomés meinava jo», i va afirmar sita solucions que haurien d'aque no havia criticat la gestió rribar «des de dalt, no pas des
tècnica d'Anton Parera: «No- de baix».

l

'

i, 1, \

I'

*

Una delegació del «dream
team» participarà els
pròxims dies 9116 de març
en uns partits amistosos de
veterans que es disputaran
a Seül com a antesala del
mundial de Japó i Corea
Els enviats especials del
memorable equip que
encapçalava Johan Cruyff
seran Txiki Beginstain, Jon
Andoni Goikoetxea i Julio
Salinas També s'hi afegirà
un jugador que Cruyff va
tenir a les seves ordres però
amb qui no va acabar gaire
ben parat. Luís Milla
D'altra banda, l'entorn
del «dream team» va
aprofitar l'homenatge a
Goikoetxea que es va fer a
Pamplona per tornar a
estudiar la possibilitat que
l'equip blaugrana de la
pnmera meitat dels
noranta disputi un amistós
el 20 de maig al Camp Nou,
contra una selecció
mundial de veterans, per
commemorar els deu anys
de la conquesta de la copa
d'Europa a Wembley

Riquelme: «cobro com un juvenil»
titat per ingressar una forta fitxar pel Barca. «Em van dir la seva situació contractual i va
quantitat de diners del Barce- que si no arreglava les coses queixar-se que cobra «com un
lona, que segons es va comu- amb el Barcelona hauria d'as- juvenil». L'heroi de la final de
El migcampista argentí Juan nicar en el seu dia rondava els sumir la mateixa fitxa amb la copa Intercontinental contra
Román Riquelme va tornar a 3.500 milions de pessetes. «Jo Boca els pròxims cinc anys. Ja el Madrid afegeix que, si acaba
carregar ahir contra el presi- volia seguir jugant amb el Bo- ,m'he atipat d'alguns comenta- els dos anys que li resten de
dent del Boca Júniors, Mauri- ca, però alguns dirigents volien ris i, al contrari del que es diu, vinculació jugant sense concio Macri, i va afirmar que el que marxés», va atacar el juga- jo mai he posat impediments tracte, haurà completat set
anys en aquesta situació, que
màxim responsable del seu dor, que afirma que es va sentir per anar al Barcelona».
Riquelme també va criticar considera «insostenible».^
club el volia veure fora de l'en- pressionat en tot moment per
Juan Román Riquelme. / EFE
EL PUNT
Barcelona
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O El tècnic del Saragossa,
Txetxu Rojo, no és acceptat
per una bona part de l'af ició
de La Romareda

O L'entrenador basc s'ha
enfrontat també a alguns
jugadors, com Jamellio José
Ignacio

9

O Els aragonesos només han
aconseguit un empat en els
deu últims partits que han
jugat a l'Estadi

Equip en guerra civil
FERRAN CORREAS

SARAGOSSA 2001/02

Barcelona

Espanyol-Saragossa

El Barcelona obrirà l'any 2002
jugant a l'Estadi contra un rival
que viu en estat permanent de
guerra civil després del retorn
del tècnic basc Txetxu Rojo a la
seva banqueta l'estiu passat.
Una bona part de la sempre
exigent afició de La Romareda
és en desacord amb els plantejaments de Rojo i així ho demostra cada partit. L'última
ocasió que va jugar el Saragossa com a local, sense anar més
lluny, va cantar el ja famós «Rojo marxa ja» fins i tot quan el
conjunt de la capital de l'Ebre
acabava de batre el porter del
Vila-real López Vallejo o quan
el paraguaià Acuña es disposava a llançar un penal que va
servir per donar els tres punts
als aragonesos. Aquesta situació ha fet que el mateix tècnic
basc hagi declarat que cada vegada és més difícil per a ell treballar a gust, tot i que ell mateix
ha contribuït a augmentar
aquest clima de crispació amb
enfrontaments amb alguns jugadors, cas del brasiler Jamelli,
màxim golejador del Saragossa
la temporada passada i actualment fora de les llistes de convocats, o José Ignacio.
Per tal de posar fi a les crítiques i també millorar la seva situació a la classificació —el Saragossa és dotzè amb 23
punts—, el conjunt aragonès
viatjarà al Camp Nou disposat
a aprofitar els nervis existents
a Can Barca i emportar-se els
tres punts. Els números, però,
juguen en contra del Saragossa. Tot i que ha aconseguit deu
punts lluny dè La Romareda,
només ha simiat dues victòries
consecutives aquesta temporada eii dues ocasions. A més
no guanya com a visitant des
de fa dos mesos, quan ho va fer
al camp del Betis per 0-1.1 més
dades negatives per a l'equip
de Rojo. És el cinquè més golejat de primera divisió i només
tres equips (el Tenerife, l'Osasuna i el Rayo) han marcat

(2-1)

Saragossa-Sevilla

(1-1)

Rayo-Saragossa

(1-2)

Saragossa-Osasuna

(0-1)

Tenerife-Saragossa

(0-0)

Saragossa-R.Sociedad

(3-2)

Mallorca-Saragossa

(0-1)

Saragossa-Deportivo

(1-2)

València-Saragossa

(2-0)

Saragossa-Màlaga

(0-2)

Betls-Saragossa

(0-1)

Saragossa-R.MadrId

(2-1)

Valladolld-Saragossa'

(2:0)

Saragossa-Las Palmas

(2-1)

Athietic-Saragossa

(2-1)

Saragossa-Alavés

(0-2)

Celta-Saragossa

(2-0)

Saragossa-Vila-real

(3-2)

ELS 10 ÚLTIMS ANYS

Aguado és l'únic català en el Saragossa, /EFE

i|;iRamí[:ièiz Domínguez dirigirà el ¡íartit i
i , L'àrbitre andalús Rafael Ramírez Domínguez serà l'encarregat
¡ d e dirigirél Barcelona-Saragossa de diumenge. Ramírez
1 Domínguez, un industrial nascut a Còrdova el 17 de setembre
i dél'any ,1965,l·iaarbitrat sis partits'aquesta temporada, amb
i dues victòries dels equips de casa, dos empats i dos triomfs dels
equips visitants Ün d'aquests partits va tenir el Barcelona com
a protagonista Va ser el que els homes de Carles Rexach van
jugar a Anoeta contra la Real Sociedad El partit va acabar amb
• el tnomf blaugrana per 0-2 Aquesta és la segona temporada
de Ramírez Domínguez a primera divisió
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2000/01

(4-4)

1999/00

(2-0)

1998/99

(3-1)

1997/98

(1-0)

1998/97

(4-1)

1995/96

(3-1)

•1994/95

(3-0)

1993/94

(4-1)

1992/93

(1-0)

1991/92

(3-1)

drà problemes per guanyar
diumenge, encara poden ser
més optimistes al vestidor del
Camp Nou si fan una ullada els
resultats dels Barcelona-Saragossa dels últims deu anys. Els
aragonesos només han aconseguit un punt. Va ser la temporada passada, en un partit
boig que va finalitzar amb empat a quatre.
Pel que fa als primers entrenaments de l'any del Saragossa, Rojo ha deixat clar que farà
menys gols. Aquesta última pocs canvis respecte a l'alineadada té relació directa amb la ció que va guanyar el Vila-real.
mala sort que va tenir l'equip És a dir que Lainez continuarà
aragonès amb el fitxatge més a la porteria i debcarà Juanmi a
important que va fer a l'estiu, la banqueta. Com a possibles
Goran Drulic. El iugoslau, el ju- canvis, Pablo podria entrar per
gador més car de la història del Rebosio, que ha retardat la torSaragossa, es va lesionar fent la nada de vacances del Perú per
pretemporada i encara està de aconseguir la nacionalitat itabaixa.
liana, mentre que Bilic podria
jugar
per Yordi, que ha tingut
I si els números del Saragossa d'aquesta temporada fan molts problemes per fer gols
pensar que el Barcelona no tin- les últimes jornades.
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La racionalitat comença a tenir
un lloc en el caos que ha imperat
en el món del futbol els últims
anys. El calendari unificat de
competicions que ha elaborat la
FIFA ha de servir per compaginar
els interessos de les seleccions i
els clubs de futbol. El que no es
pot entendre de cap manera és
que el màxim organisme del futbol hagi tardat tants anys a c o -

HO DIUEN
ELS LECTORS...

p a r l a n t S . / JOAN P U I G . Salt (Gironès).

o Omplir un buit
En primer lloc moltes felicitats
pel llançament d'aquest nou
diari, ja que segur que omple
un buit en l'actual món de la
premsa a Catalunya. El motiu
de la meva carta és denunciar
el que m'ha passat avui 2 de gener en el moment que he anat
a un quiosc a comprar El 9, ja
que en un primer moment no
l'he vist. Convençut que hi havia de ser perquè havia sentit
per la ràdio la sortida del nou
diari, m'he estranyat i he estat
regirant tots els altres diaris
ñns que l'he trobat amagat a
sota de tots entre els altres diaris de parla forana. Espero que
això només hagi estat una
anècdota. / FERRAN SOLÉ I PRATS

La FIFA per fi es desperta
mençar a posar solucions a un
problerha que, per desídia, no va
saber preveure i, per incompetència, ha deixat enverinar durant
molt de temps. No només són els
interessos econòmics els que demanaven el calendari unificat.

[

també el respecte als aficionats
mereixia més responsabilitat de
la FIFA. Això sí, ara el que cal és
que les federacions estatals també comencin a aplicar criteris racionals en un calendari unificat
però sobrecarregat. No oblidem.

ALGUNA PREGUNTA

JVIÉS?

per exemple, que la lliga espanyola continua tenint vint equips i
que la fase de classificació sud-americana per al mundial té una
barbaritat de partits. El mateix
president de la FIFA, Joseph Blatter, ha avisat de la saturació de
partits. Sense fer autocrítica, però, nó s'ha volgut preguntar per
què l'organisme que presideix ha
estat tan tolerantfinsara.

L'ESPMD'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

Charli Mason

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08019 Barcelona.
d Santa Eugènia, 42.17005 Girona
Telèfon: 902 36 99 99
Adreça electrònica: el9eel9.com

O Joia i mala llet
loia de veure,finalmentacomplerta, una antiga aspiració, un
diari esportiu escrit íntegrament en català; mala llet perquè, dia rere dia, els jugadors
catalanoparlants del FC Barcelona obliden el que són i tot el
que representen i fan les seves
declaracions en castellà. Tant
de bo canviïn la manera de fer
i s'hi afegeixin els no-catalano-

EDITORIAL

FABIOLA. El prestigiós advocat Charli
Mason s'encarregarà personalment del
judici sumaríssim pel cas Geovanni i Rochemback, els dos brasilers que van coincidir a perdre l'avió per cap d'any. Però
com que és manso de mena, es dirà CharU
Manso i exercirà d'advocat defensor,
«perquè atacar és de covards i en aquest
judici anirem a buscar l'empat». Amb
aquesta tàctica pretén contrarestar la co neguda loqüacitat del fiscal Joan Gaspart, que proposa que venguin el brasiler
Rochemback i l'argentí Saviola, perquè la
suma de Fabio i Saviola és la reina Fabiola, que és belga, cobra en euros i no ocupa
plaça extracomunitària.

natge a Jon Andoni Goikoetxea. Milla no
va fer honor al seu cognom i va córrer poquet. La samarreta no ha volgut fer declaracions. Després d'aquesta experiència, Luis Figo ha afirmat que no tindria
cap problema a vestir-se de blaugrana en
un hipotètic homenatge a Josep Lluís Nuñez.

TRANQUIL, ÉS LA GUÀRDIA CIVIL.
L'equip de la Benemèrita que participa
en el Dakar d'enguany va ser multat per
excés de velocitat per una simpàtica parella de la policia marroquina. Els agents
de l'Institut Arniat, pensant-se que.es
trobaven a Melilla, van exigir los pápele
als marroquins. L'incident es va saldar
TIRA MILLES. L'exinadridista i exva- amb un puro de mil euros per als espalencianista Luis Milla va tornar a po- nyols, que van marxar amb el tricorni ensar-se la samarreta del Barca en l'home- tre cames.

O Més interessant
Ja era hora que un petit però
gran país com el nostre tingués
un diari esportiu en català. La
vostra iniciativa farà que per fi
puguem llegir alguna cosa més
interessant que una colla de
mentides dites des de governs
madridistes i feixistes. / CHRIS-

EL COMENTARI DEL MANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Eurolíderes
El Centenario empieza con
buen pie. ¡Qué digo con
buen pie, con bota de oro!
Siempre es bonito hiunillar
al eternorivalrojiblanco y tal
y tal, y de paso provocar ima
gripe de carácter alérgico a
catalanes como imo que yo
me sé. El sábado nos ponemos serios y veréis como cae
el Depor (lo hemos pactado
con Fraga) y nos proclzimamos eurolíderes de invierno.
Y por TV3, que jode im poco
más. El liderato, por supuesto, lo dedicamos a Aznar, el
mejor presidente europeo
después de Florentino Pérez.

ñ i'ií;EL;LEGTORídigit@l;IV'
l ' ^ o L'absència de jugadors a
^ 3 la selecció catalana és
;
culpa deis jugadors o
deis clubs?
Deis clubs
Deis i
jugadors
Altres

43.35%
38,62%

118,03%

G=

El ralli París-Dakar és un
I, competició esportiva o una
excursió de vacances?í

Excursió
de vacances
Competició
esportiva

45,13%
44,25%

Altres 1110,62%
Votacions: el9@el9 com

TIAN PRAT GALCERAN
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Il·lusionats del món
Desbordat d'emoció per sentir a parlar
espanyol a Viena, el comentarista del
concert d'Any Nou feia del rus l'idioma de
l'euro. D'altres només
rncnií
s'il·lusionen amb una
r K C UA
caqueta del nen preciosa.
Però de tots els il·lusionats del món els més
elogiables són els grans satisfets de la feina
pròpia. Com l'amateur Aaron Cuéllar, que
va ofeg^ d'il·lusió els professionals en l'All
Star de l'ACB. / JOAN PUNTÍ

11

una amalgama de cracks
Per la meva edat només he
QE RABOf^A
en un equip campió. El
pogut veure dues èpoques
d'un Barca campió: la de
la lliga de Venables i la del
Dream Team. Entre tina i
s o b r e el terrenV d e joc
bemataltarenaquestBar.
altra etapa Alexanco va ser
•'
-*
ça. Quan un parüt es col'únic nexe d'unió, però hi
mença a torçar, ningú és
havia un altre factor que es repetia. Els dos equips capaç de fer un crit i posar-se l'equip a l'esquena.
comptaven amb jugadors que, més enllà de la seva Amb un joc erràtic i sense sorpreses, els minuts pasqualitat futbolística, aglutinaven l'esperit guanya- sen sense que cap jugador sigui capaç de donar un
dor de la plantiUa. Urrutí, Migueli, Bakero i Stòitx- cop de timó als partits. El pitjor, però, és que un líder
kov no eren els que tenien més classe, però eren els dirigeix de manera espontàrúa, natural. No perquè
que aportaven aquell plus de sacrifici que convertía ho decideixi un tècnic. / DANIEL ÀNGEL

Un Barca sense líders ZSS^Zl t^:ZZ.

[ TRIBUNA COBERTA ANTONI SEGURA ]

Les festes de Nadal s'han convertit
en el període de gràcia de les seleccions nacionals no estatals i aquests
dies proliferen els partits de futbol
entre éls equips dé diverses comunitats autonòmiques i diverses seleccions estrangeres: Andalusia,
3-Tunísia, 3; Euskadi, 3-Ghana, 2;
Astúries, 6-Lituània, 1; País Valencià, 4-Lituània, 1... Al Camp Nou,
una festa amb eo.OOOpersones que,
d e s p r é s de les a c t u a c i o n s dels
Brams, en què Titot va expressar
dos desitjós; «seleccioòs oficials i
seleccions catalanes als Pmsos Catalcuis», Lax'n'Busto, que van recuperar L'Estaca de Lhus liach, Quico
el Célio, la Ruïnosa, Antònia Font,
els Gossos, Paco i Sebas, Garles Flavià, vibraren, èn català i e n castellà,
onejant senyeres i cantant, patint i
gaudint, amb la treballada victòria
de la selecció de Pitxi Alonso (Catalunya, l-XUe, 0). El mes de març,
un' possible", desitjable, enfrontament amb una selecció del Brasil
permetrien viure de nou la il·lusió
d'aquest públic fonamentalment
jove (aquest públic que hom troba
a mancar en els partits de lliga del
Barca), que potser no és aficionat al
futbol, però que viu de forma contundent —massa contundentment
a vegades i amb excessos i incidents
que cal rebutjar i "condemnar sense
ambigüitats— la passió dels símbols i del ritual de la independència
virtual de Catalunya representada
per la samarreta i els jugadors de la
selecció catalana.
Incomoditat. I, potser, només és
això: de nou, una mica de cafè per

tar-se a seleccions de països africans o de les repúbliques bàltiques
forma part del pluralisme ben entès
que configura la Una, Grande y Libre que somia Aznar. És clar que
Euskadi i Catalunya són altra cosa
i als dirigents populars no els deu fer
gens de goig veure milers de joves
brandant senyeres o ikurrins i cridant Freedom for Catalonia o for
Euskadi. S'imposa, doncs, la rnediació de Josep Piqué, capaç sempre de
conciliar el c a t a l a n i s m e seriós,
d'ordre, regionalista i enriquidor
amb l'espanyolisme més orgullós,
recalcitrant i prepotent.

Les grades de! Camp Nou el dia del Catalunya-XHe

K NI ni ri A

a tothom durant les vacances de- internacionalment a través de la seNadal, mentre l'entrenador de la se- Jecció espanyola»), perquè la seva
lecció de veritat, l'espanyola, es identitat s'esquinça i entra en conpren un merescut descans, posem tradicció amb ia seva espanyolitat
per cas a la Cerdanya. I així i tot, íd- que hauria d'estar a prova de selecguns dirigents del PP català se sen- cions autonòmiques, de localismes
ten incòmodes amb els partits de la i d'altres commemoracions nadaselecció catalana (Alberto Fernán- lenques per l'estil. Haurien d'èndez Díaz creu que aquests partits tendre que veure Astúries, Andcdunomés serveixen per «alimentar el sia. País Valencià (perdó. Comunirebuig a tot allò que representa Es- tat Valenciana) i demà, de ben sepanya» i que «el més lògic i obvi fóra gur, la Comunitat de Madrid, Extreque l'esport català es representés madura 0 Castella i Lleó, enfron-

El dret als propis símbols. I, tanmateix, costa tant d'entendre què volen aquests bascos i aquests catalans que ho tenen tot i el grau d'autogovern més alt possible —els bascos fins i tot tenen la caixa, que abcò
sí que és autogovern i poder polític
i no descentralització administrativa—. I, ai las!, és tan fòcil d'entendre: volen el dret als propis símbols,
a la pròpia reinvehció i recreació
dels seus mites, a les seves pròpies
passions, a una identitat triada i no
imposada. Volen les seves pròpies
seleccions, corn Irlanda del Nord,
Escòcia o Gal·les, que certament tenen menys autogovern, però més
representació internacional simbòlica. Fins i tot aquells, que no ens
mouen banderes ni himnes, ni passions desmesurades ho veiem clar:
volen seleccions nacionals amb el
dret de competir internacionalment, no pas seleccions
autonòmiques per fer
bolos per Nadal.

Antoni Segura i Mas.
Catedràtic d'història contemporània
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Aposta ofensiva a Màlaga
amb la màgia de De Lucas
L'Espanyol presentarà a Màlaga un dels
perfils més ofensius de la temporada

L'opció de Raül Vates queda a la recambra
segons l'equip dissenyat per Flores

MANEL RODRÍGUEZ
,• Barcelona

Paco Flores ha fet una aposta
ofensiva per. al partit que l'Espanyol jugarà diumenge a Màlaga. La inclusió de Quique de
Lucas en l'orize titular així ho
confirma.'Finalment la incògnita s'ha revelat i Morales tindrà la mateixa parella de ball
que va tenir ara fa unes temporades en la copa Intertoto. El
tècnic espanyolista preveu un
jjartit en qüè, a diferència del
derbi contra el Barca, és molt
probable que el seu equip hagi
de tenir molt rhés temps la pilota, circumstància que pot resoldre amb De Lucas. El partit
serà travat i ben segur que De
Lucas sortirà amb la lliçó ben
apresa per no desentonar en el
treball de recuperació. Al mateix temps, la niàgia de l'escollitper suplir Àlex és una garantia d'ofensivitat. De fet, l'Espanyol jugarà a La Rosaleda amb
dels perfils més ofensius de la
temporada. L'opció de Vates
quedarà a la recambra. Paco
Flores no va introduir cap més
canvi, en l'esbós de l'equip titular i la resta de jugadors són
els mateixos que van superar
en actitud, ganes i disciplina el
Barca en el derbi prenadalenç.
Polivalència. De Lucas va manifestar que jugar al. costat de

«.

Elmigbampista
del Màlaga
Romero podrà
jugardiurnenge
Barcelona El Malaga podrà
alineara Romero
diumenge contra
l'Espanyol desprès que el
comitè de competició
,decidis completar
l'expedient obert al
jugador Competició ha,
demanat al València que
emeti un informe mèdic on
expliqui perquè va haver de
ser ates Ayala en un centre
hospitalari desprès de rebre
un cop de colze del jugador
del club andalús
Paral lelament ha demanat
que el prop^i Ayala expliqui,
per escnt, els pormenors de
lajugada lles seves
í consideracions / M R

Zarate i Sergio •
pugnen per suplir
Musampaenel •
Màlaga
Malaga. El jugador

:^t^

%. >K 1^:^

De Lucas acompanyarà Morales al doble pivot a Màlaga.

Morales «no m'és nou; ja he jugat en aquesta posició i jo sempre estic preparat per jugar allà
on sigui». La seva polivalència
li assegura més opcions que a
altres jugadors. «És lògic. Si t'adaptes a més posicions l'entre-

nador sempre et té en compte
quan es tracta de buscar solucions». Quique de Lucas jugarà
un xic més avançat que Morales. Per al partit de Màlaga Ángel Morales deixarà dè ser el
doble pivot ofensiu per conver-

tir-se en l'escut de De Lucas
Morales creu que Màlaga serà
el partit de referència pel que
fa al definitiu enlairament de
l'equip: «Sempre hem parlat
d'encadenar dues victòries i
ara és el moment.»

Els reis periquitos a Can Ruti
regalar material de marxandatge com ara samarretes, bufandes, pòsters i piris, així com joLa majoria dels components de guines. A la visita, de caràcter
la plantilla, el cos tècnic i una obligat per a la plantilla, només
representació directiva van fer va faltar Alfred Argensó per
ahir després de l'entrenament motius justificats. De la direcal Lluís Companys, la visita tiva, tot i que estava previst que
anual de rigor a la planta infan- hi anés en ple, van absentar-se
til del centre hospitalari Ger- el president Dani Sánchez Llimans Trias i Pujol de Badalona, bre per motius professionals i
conegut popularment com el director general del club, JoCan Ruti. Els jugadors van con- sep Lluís Marcó, afectat per un'
vertir-se per un dia en els reis procés gripal. No van faltar a la
periquitos dels nens hospitalit- cita els yicepresidents Ramon
zats. Els membres de la plan- Condal i Alfred Torras, i el vocal
tilla van signar autògrafs i van Joan CoUet.

El madrileny Pino
Zamorano
s'estrena amb
l'Espanyol
Barcelona Alfonso Pino

EL 9
Badalona
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italoargenti Anel Zarate i el
portuguès Sergio Paulo
Souza es disputaran una
plaça al migcamp del
conjunt andalús en el partit
que disputaran contra
l'Espanyol La baixa per
sanció de l'holandès Kizito
Musampa ha provocat
dubtes en l'equip de
Joaquín Peiró, que podra
' recuperar el sancionat
Miguel Ángel, que ocupara
una plaça segura al mig del
camp Cal destacar tambe
que la gespa de l'estadi de
La Rosaleda esta en molt '
mal estat a conseqüència ,
de les pluges /EFE

Zamorano, del col legi de
Castella la Manxa ha estat
designat per xiular el
Màlaga-Espanyol
diumengea lescincde la
tarda Funcionan de 29
anys, Pino Zamorano es la
pnmera vegada que xiularà'
a l'Espanyol la temporada
del seu debut a Pnmera
L'arbitre madnieny ha
xiulat aquesta temporada
vuit partits, un d'ells al
Màlaga que va acabar amb
empat a zero Las
Palmas /MR
La visita a Can Ruti és norma a l'Espanyol. / XAVI AGUILAR
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El jugador de Sabadell es resisteix
a ser moneda de canvi
d'operacions sense consistència
esportiva ni econòmica

Li ha faltat continuïtat per
connectar amb l'espanyolisme i
ser ei jugador de referència que
tothom esperava a Montjuïc

13

El seu aïllament l'ha privat d'entrar
en la dinàmica de grup i no ha
afavorit el diàleg ni l'entesa per a
la reconciliació amb Paco Flores

Solució 0 problema
MANEL RODRfGUEZ
Barcelona

Gairebé tothom dóna per fet
que Óscar no continuarà en
l'Espanyol. Perquè hi continués
hi hauria d'haver sintonia d'interessos entre les dues parts del
conflicte: el club i el jugador.
Però vet aquí que falla la segona
part, precisament la que contractualment té més força. Encara que el club, que no s'amaga, hagi iniciat algims contactes
per fer rendible el fitxatge, això
no vol dir que el jugador entri
en el joc i estigui obert a qualsevol operació. Els moviments
del consell responen als desitjós de Paco Flores, que de for, ma manifesta en el seu comportament —no en les seves
declaracions públiques— ja ha
deixat clar que no vol jugadors
que no es comprometin amb el
seu característic esperit. Tot
plegat, això col·loca el futbolis^
ta sabadellenc en una situació
compromesa. No vol marxar i
alhora vol jugar, tot sabent que
amb Flores ho té difícil.
Connexió. Óscar, fitxat del València per 750 milions de pessetes, no ha tornat encara els
interessos futbolístics de la
seva contractació. No ha aconseguit una plaça de titular i no
ha tíngut la continuïtat necessària per connectar amb allò
que es diu l'espanyolisme. El
jugador està en una situació
compromesa, sobretot davant
l'afició, si l'Espanyol no sap
aturar les operacions extraoficials —fetes al marge del seu
representant legal—, que el
col·loquen en altres equips. Si
posa
impediments
per
anar-se'n quan es confirmi que
té una oferta sobre la taula, l'afició hi podria dir la seva. El cert
és que Óscar tampoc no ha fet
gaire per afavorir el clima d'entesa amb Flores, i el seu aïllament li impedeix apropar-se a
la dinàmica de grup. La reconciliació sembla impossible,
però més d'un a Montjuïc somia amb un Óscar motivat, in-

• > • * • *

Óscar Garcia no vol que ningú jugui amb el seu futur

Orobitg, molest amb l'enrenou
L'assessor d'Óscar Garcia, Josep Maria Orobitg, s'ha lamentat
en declaracions a El 9 de l'enrenou que s'ha muntat al voltant
del seu jugador. Segons Orobitg, «el jugador només ha tingut
una oferta però que no ha passat el tall dels paràmetres que
ha marcat l'Espanyol». Orobitg va confirmar que l'oferta havia
arribat d'Anglaterra i que el jugador té un molt bon cartell al
futbol anglès però que aquests «no volen pagar els preus que
hi ha al mercat». Orobitg també va manifestar que encara
ningú de l'Espanyol li ha dit en cap moment que no compten
amb ell.
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discutible, i que sigui una opció vàlida per a Flores.
No vol ser moneda de canvi. És
lícit que l'Espanyol busqui sortides a la situació, però més lícit encara és que el jugador es
resisteixi a ser moneda de canvi pel sol fet de no, jugar. En
aquest sentit, l'entorn proper
al jugador opina que el futbol
d ó n a moltes voltes, la qual
cosa ens convida a fer la re-

flexió de què passaria si els resultats no a c o m p a n y e s s i n i
Paco Flores hagués de pagar tot
sol la factura. Óscar no vol
marxar de l'Espanyol i ni tan
sols s'ho ha plantejat, ja que les
ofertes que ha rebut no tenen
consistència, ni esportiva ni
econòmica. La seva fitxa, molt
alta, és l'impediment principal
per ni tan sols estqdiar les opcions que ara per ara té damimt
la taula.
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Nàcho González es planteja no
renovar amb'Las Palmas
Las Palmas. El porter argentí Nacho González
va adnnetre ahir que no es planteja renovar el'
seu contracte amb Las Palmas, a causa de la
cnsí econòmica del club El jugador va
expressar la seva preocupació pel fet que la
plantilla no pugui deixar de banda el deute
que el club manté encara amb els futbolistes
Fins ara no s'ha trobat cap solució viable per
evitar que s'acumulin dos sous i una paga
extra Nacho González va advertir de la importancia que la situació es i;esolgui en un
termini màxim de deu dies per mantenir
separats els aspectes esportius i econòmics, i
evitar que se'n ressenti la trajectòna de
l'equip en la lliga /EFE

Carlos Roa podria entrar en la
convocatòria del Mallorca,
Mallorca. Carlos Roa, actualment el tercer
porter del Mallorca, va valorar ahir la
possibilitat d'entrar en la convocatoria del
pròxim partit de lliga, recordant'que el titular
de l'equip es el també argentí Leo Franco'
Roa es va mostrar prudent i no va entrar en
massa detalls «He treballat molt per tornar
* a jugar i, tot i que és dur seure a la banqueta,
esperaré la meva oportunitat sense presses
de cap tipus » Roa, que enguany només ha
jugat en la lliga de campions i acaba de ser
inscrit pel seu club en la lliga, va ser titular'
indiscutible amb Cúper i, fins que es va
lesionar, amb Luis Aragonés, l'any després de
la seva retirada temporal /Ef^E

El defensa del Tenerife Pablo
Paz estarà cinc mesos de baixa
Tenerife. El defensa central argentí del •
Tenerife Pablo Paz estarà uns cinc mesos de
baixa, ja que ahir va ser operat de la lesió de
lligaments en un genoll que es va fer en el
partit entre el seu equip i Las Palmas La baixa
del jugador obligà al tècnic Pepe IVlel a
reestructurar la defensa, i és molt probable
quejugui amb un doble pivot al mig del camp
que deixaria fora Hugo Morales, fins ara
indiscutible en l'equip titular, en benefici del
migcampista Jordi Ocaña El club canari
estudia ara la possibilitat de tancar la cessió
del migcampista italoargentí del Newcastle
anglès Christian Bassedas, dè 28 anys, dretà
I format en el Vélez Sarsfield /EFE

Tél lez Sánchez arbitrarà er
Valladolid-Mallorca
Barcelona. El gironí Téllez Sánchez dirigirà
diumenge el partit entre el Valladolid i el
Mallorca que es disputarà al Nuevo Zornlla de
la capital castellana Al Santiago Bernabeu, el
partit que hi disputaran derrià el Real Madnd
1 el Deportivo l',àrbitrarà el navarrès Undiano
Mallenco La resta de les designacions de la
jornada de diumenge han estat
Vila-real-Sevilla, LosantosOmar, Celta-Rayo
Vallecano, Pérez Las, Alaves-Osasuna', Esquinas Torres, AthIeticCIub-Tenerife,!
Tunenzo Álvarez,.Las Palmas-Real Sociedad,
González Vázquez, i Betis-Valéncia, Megía
Dávila /EFE >
, '
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El campionat d-hivern
provoca indiferència
o El Madrid i el Dépor treuen valor al
fet d'acabar la primera voltaiíder

O Djalminha fa favorits els blancs i
Tristán reclama un joc ambiciós

EL 9
Barcelona

El reconeixement com a campió d'hivern no interessa ni al
Madrid ni aí Deportivo, que es
juguen el liderat demà al Santiago Bernabéu. Tant des d'un
costat com des de l'altre, el primer lloc al final de la primera
volta s'observa amb una certa
indiferència i els jugadors dels
dos equips ho valoren acudint
als a r g u m e n t s habituals. El
migcampista gallec Fran, per
exemple, recorda que el Deportivo va acabar campió d'hivern ún any que no ya ser campió i li atorga simplement un
valor testimonial. Fernando.
Hierro va recórrer al mateix tòpic: «No em fa una il·lusió especial. El que m'interessa és ser
campió al final.»
L'ambició com a bandera El
fet que el liderat estigui en joc,
en tot cas, ofereix un sentit especial a l'enfrontament. El Deportivo arriba al Bernabéu amb
un punt d'avantatge sobre els
blancs'i la voluntat de jugar
amb ambició, encara que Djalminha, que va tenir una xerrada de quaranta minuts amb
Irureta, es despengés ahir amb
unes declaracions en les quals
considerava favorits els madridistes, encara que no hi hagi
perdut mai des que juga a la lliga. Diego Tristán, en canvi, va
ser més analític: «Hem de jugar
sense por i, per fer-ho, hem de
tenir la pilota. Si el Madrid agafa el control del joc ho tindrem
complicat per jugar bé.»

El brasiler

Djalminha amaga
la pilota
pressionat per un
defensa del Lilla,
en un partit de la
primera fase de
ia lliga de
campions. / EFE

Hierro, que va treure tota la
importància del rnón al fet que
el Dépor no ha guanyat al Bernabéu des del 1956, va trencar
una llança a favor dels gallecs
i va enviar un missatge a Tentrenador Vicente del Bosque
d e m a n a n t - l i q u e tingui en
compte tots els jugadors: «Aquí
tots són importants i imprescindibles. AI Madrid no hi ha titulars ni siiplénts i per això és
més important la plantilla que
l'equip base.» A pesar de tot,
Del Bosque farà jugar l'equip
titular que ha dissenyat a partir
de la incorporació del francès
Zidane.

L'ESTADÍSTICA
1956-57 .Madrid-Deportivo
(1-2)
1957-58 Madrid-Deportivo
; (1-0)
1962-63 Madrid-Deportivo
(2-1)
1964-65 Madrid-Deportivo
(2-0)
1966-67 Madrid-Deportivo
(2-0)
1968-69 Madrid-Deportivo
(2-1)
1969-70 Madrid-Deportivo^.
(2-2)
1971-72 Madrid-Deportivo
(1-0)
1972-73 Madrid-Deportivo
(0-0)
1991-92 Madrid-Deportivo
(1-0)
1992-93 Madrid-Deportivo
(2-1)
1993-94 Madrid-Deportivo
(2-0)
•1994-95 Madrid-Deportivo
(2-1)
1995-96 Madrid-Deportivo
(1-0)
1996-97 Madrid-Deportivo
(3-2)
1997-98 Madrid-Deportivo
(0-0)
1998-99 Madrid-Deportivo ....:
(3-1)
1999-00 Madrid-Deportivo
(1-1)
2000-01 Madrid-Deportivo
(3-0)

Mes a prop del Catalunya-Brasi
EL 9
Barcelona

El camí cap a la convocatoria
d'un partit amistós entre la selecció catalana i el Brasil s'aplana. La confederació brasilera volia concretar un enfrontament amb la selecció espanyola per al dia 27 de març però la
federació estatal s'hi ha hagut

de negar pel fet que jà tenia
c o m p r o m è s u n altre p a r t i t
contra Holanda el mateix dia.
El Brasil vol jugar tant sí com
no un amistós el dia 27 de març
i la federació catalana podria
haver començat a moure els fils
per portar els brasilers a Barcelona i complir l'anunci als jugadors catalans que va fer el
president de la federació, Jau-

Els brasilers
volien jugar
contra
Espanya el 27
de març però
la federació
estatal s'ha
compromès
amb Holanda

me Roura, el dia del Catalunya-Xile. Si es confirma finalment la convocatòria, el partit
es convertirà en l'amistós més
i m p o r t a n t de la història del
combinat català i, possiblement, permetrà batre un altra
vegada el rècord de públic, que
van batre els 60.000 espectadors en el partit contra Xile del
mes passat.
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Rafa Benítez es torna a
jugar la calma a Sevilla

La presidenta del,
Rayo desmenteix
el tinent d'alcalde
de Madrid

o L'entrenador del València ha de trencar la O Els valencíanistes es podrien situar en
dinàmica negativa del seu equip fora de casa zona de lliga de campions si guanyen a Sevilla
EL 9
València

Rafa Benítez tornarà a tenir
problemes si el València no
p u n t u a al c a m p del Betis i
manté la dinàmica de mediocritat que ha exhibit fora de
casa durant tota la primera volta. Una altra derrota reforçaria
els arguments del sector més
crític amb la seva capacitat per
dirigir l'equip i un empat només suposarà uns dies de falsa
tranquil·litat. El Betis funciona
com un equip molt polit quan
juga a casa i s'ha convertit en
una referència a la classificació
—és quart a dos punts del líder,
un del segon i els mateixos que
el tercer— però és a l'abast dels
valencianistes, que viuen fluctuant entre els quatre primers
i les posicions del fracàs més
enllà del sisè lloc.
L'entrenador valencianista
no ho acaba de tenir tot a favor
a causa de la baixa d'Albelda i
haurà d'inventar-se una altra
fórniula per resoldre l'absència
del mig centre titular. La més
p r o b a b l e és l ' a d a p t a c i ó de
Marchena en aquesta posició,
una possibilitat que no obligarà el preparador a fer canvis
significatius a la resta de la formació titular i li permetrà conservar els paràmetres bàsics de
l'equip que utilitza habitualment.

'v_.
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Apel·lació
desestima els
recursos de
l'Hospitalet
Madrid Elcomitè
I

Rafa Benítez parla amb Salva en presència d'Almar, a l'esquerra, i Carew, en un entrenament a Paterna. / EFE

El tlÍ3 d e RBÍS alS llOSpItalS
l a plantilla del Betis va complir ahir la tradició amb la solidaritat
i va fer una visita als nens ingressats a la unitat d'oncologia de
l'hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Com ja s'ha convertit en
habitual, els jugadors van entregar diversos objectes a la
canalla. Els bètics, que viuen un dels millors moments del club
a pnmera divisió, no van ser els únics que van visitar els nens
malalts. A Pamplona, vuit jugadors del primer equip i el
president de l'Osasuna van ser a l'hospital Virgen del Camino,
i a la Corunya, alguns components del Deportivo es van
desplaçar al principal centre hospitalari de la ciutat.

El defensa argentí Roberto
Ayala, en canvi, és partidari
d'aplicar els mateixos criteris
que a l'Olímpic de Montjuïc,
l'únic lloc on el València ha
guanyat com a visitant enguany. «Ja s'ha aconseguit una
victòria i ara hem de seguir pel
mateix camí perquè la manera
dejugar jalasabem, ara només
es tracta de tornar a aplicar-la»,
va exposar ahir el central valencianista.

El Vila-real s'exigeix compromís
EL 9
Vila-real

El Vila-real s'exigeix responsabilitat durant el mes de gener
per superar la prova que li posa
el calendari i allunyar-se de les
posicions de descens a segona
A. Els de la Plana, que fa quatre
jornades que no guanyen en la
lliga, hauran de jugar contra el
Sevilla, l'Osasuna, el Rayo VaUecano i el Tenerife durant les
quatre pròximes setmanes. Els
de Víctor Muñoz poden respirar tranquils o embolicar-se en
la lluita per la permanència, un

Madrid La presidenta del
Rayo Vallecano, Teresa
Rivero, va desmentir ahir,
les declaracions en les
quals el segon tinent
d'alcalde de I Ajuntament
de Madnd, Ignacio del R(o,
feia referencia a una
resposta negativa del club
de Vallecas a l'oferta de
jugar el torneig Madrid
2012 «Elquevaigdirque
ens anava molt malament
jugar-lo, no que no
volguéssim jugar Sempre
he expressat el meu enuig
per no haver estat
convidats i em molesta la
mentida», va criticaria
presidenta /EL9

objectiu en el qual estan implicats tres dels seus pròxims rivals. Per cargolar una volta més
la femella, el Vila-real haurà
d'afrontar, t a m b é d u r a n t el
mes de gener, l'eliminatòria de
quarts de final de la copa del
Rei q u e l'ha aparellat a m b
l'Athletic de Bilbao. Els
pròxims partits li han de servir
també per treure profit de la incorporació de Pizzi, el jugador
que cobrirà la baixa de l'argentí
Martín Palermo.
Amor avisa. La majoria dels jugadors, i l'entrenador també.
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mantenen una posició prudent
a l'hora de valorar la situació de
l'equip. Guillermo Amor, en
canvi, va fer ahir una advertència sobre la necessitat de començar a guanyar d'una manera immediata i trencar la dinàmica dels últims quatre enfrontaments anteriors a l'aturada del campionat. «Crec que
tot això pot canviar i que anirà
millor però és veritat que hem
de començar a guanyar ja, sobretot els partits de casa», va
avisar l ' e x m i g c a m p i s t a del
Barcelona que, sense nervis, va
admetre que la situació del Vi-

la-real no és la millor però no
la va voler qualificar d'alarmant. «També és veritat que
hem tingut un pèl de mala sort
però ara mateix tampoc no vull
mirar la classificació. Està tan
apretada que pot semblar que
les coses estiguin més complicades del que estan», va concloure Amor. «A mi no em passa pel cap perdre contra el Sevilla —va continuar el migcampista referint-se al pròxim enfrontament—. El mes es preveu complicat i per a nosaltres
seran molt importants els partits de casa.»

,

d apel lacio va acordar ahir
desestimar els recursos de
I Hospitalet contra la sanció
per no haver-se presentat a
jugar contra el Deportivo en
la copa del Rei Apel lació
va confirmar la sanció de
12 000 euros 11 exclusió de
la pròxima edicio del
torneig que va imposar al
club del Llobregat i tampoc
no va atendre la reclamació
per impugnar el sorteig de
quarts de final També s'ha
desestimat el recurs del
Betis en què reclamava ;
l'anul lació de la cinquena
targeta groga a
Benjamín /EFE

Toshack demana
tranquil·litat > >
perquè Kovacevic
recuperi l'ànim
Sant Sebastià L entrenador
de la Real Sociedad, John ,
Toshack, va demanar ahir'
paciencia perquè el
'
davanter Kovacevic es
'
refaci anímicament després
de la mort del seu germà
L entrenador va negar que
el club vulgui cedir Barkero
a l'Eibar I va desmentir ¡
I arnbada del jugador del
Nihat Kavehci del Besitkas,
tot 11 acord del club basc
percedir-hielporter,Asper'
La Real va confirmar també'
la cessió de Jankauskas'al
Benfica /EFE,'

„>

,'
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El calendari Únic FIFA no
resol el xoc d'interessos
o Ahir va entrar en vigor, però la copa
d'Àfrica ja ha obert el primer front
M.AYATS
Barcelona

L'entrada en vigor del calendari únic ideat per la FIFA per al
trienni 2002-2004 per evitar els
conflictes que s'han viscut en
els darrers anys entre les seleccions i els clubs pel que fa a la
cessió de jugadors no ha solucionat el xoc d'interessos, ja
que no s'ha reduït l'excés de
partits, que ja havia impedit la
seva implantació. El Mallorca
ha estat un dels primers a comp r o v a r - h o . El p r i m e r front
obert de l'any és la copa d'Àfrica, que es disputa a Mali del 19
de gener al 10 de febrer, i ha
provocat que els clubs qüè tenen internacionals afectats
—com és el mallorquinista Samuel Eto'o, convocat pel Camerun— per aquesta competició puguin arribar a perdre's
fins a set jornades de lliga. En
aquest cas, per exemple, el Mallorca i la resta d'equips afectats estan obligats per llei a cedir el jugador fins a 14 dies
abans de la data de l'inici del
torneig —o sigui, demà— i només la flexibilitat de les federacions poden rebaixar el greuge.
Reduccions. El president de la
FIFA, Joseph Blàtter, assegura
que la solució passa per una revducció en de diverses competicions com ara la fase de classificació per al mundial dels
equips sud-americans. La lliga
de c a m p i o n s t a m b é supera
d'una jornada les previsions de
la FIFA. Blatter també recomana reduir el nombre d'equips
deies lligues de primera divisió
a setze.

*EI Manchester '
¡Unitedjnegocia la
incorporació de Dl
Gamo

O El problema és l'excés de partits i Blatter
recomana reduir algunes competicions

|Í¡;||||;|||ÍI)IÍ)R|||TO
^ ^
^ ^

OBLIGACIONS
DELS CLUBS
Temps que alliberen
els jugadors...

...PERANARA
LA SELECCIÓ

...PER
TORNAR AL CLUB

Tot jugador que hagi acudit a una convocatòria de la selecció ha de tornar a estar
a disposició del seu club 24 hores després del final del partit. En el cas d'estar en
un altre continent, el període s'allarga a 48 hores.\

SI ELS JUGADORS
^
NO COMPLEIXEN W^
El temps de cessió
W
es redueix...
^
...PÉRANARA
UtSElECCIÚA

...PER
TORNAR AL CLUB

24

Per un partit amistós Intèrnaciolaí

HORES
Per un partit de classifJcacid;ï'iïÍS!c

iíftTñí-5íE?rñ?í'.-ii7;\

Ronaldotéuna
contractura i es
perdrà el partit
contra el Lazio

Per una fase final d un campiónatüiit

La reglamentació de la FIFA (capítol XIII)
OBLIGACIONS DELS CLUBS (article 5): . . . .
1 - S a - P e r a un partit amistós internacional ha d'alliberar el jugador 48 hores abans
•
c
-A
' * - 5b; Per aun partit de classificació d'una competició internacional: 4 dies (mclòs el dia del partit). El període
í
s'augmenta á 5 dies.si el partit es disputa en uii altre continent
* ' * - 5c: Per ala fase final d'un campionat internacional: 14 dies abans del primer partit del primer partit de la competició.
1#Eíítot Óàï; èl'jugador ha d^arribar a la seu del partit 48 hores abans de l'inici.
í*ií>OBÜ6ACI0NSDELA FEDERACIÓ (article 7):
.
,K,/ih„ro.
«A-Totjugadordue hagi acudit a una convocatòria de la selecció ha de tornar a estar a disposició del seu club 24 hores .
" f ' " d e s p è s dlí final deí partit. En el cas d'estar en un altre continent, el període s'allarga a 48 hores.
rtlií
J Ü Í R i ES REÍNCOIIPOÍA EN AQUEST TERMINI DE TEMPS AL SEU CLUB, EL PERÍODE DE CESSIÓ ES REDUIRÀ
l#DEítAMANÉRA SÈfiOENT PER AJPOSTERIORS CONVOCATÒRIES AMB U SELECCIÓ (article 8):
jjít^igJiaíiReiíaíiin.paitit^^^
.,
_
'
•
'
f ' W - 7 b : Pirumpartitíie'ciassificacióia 3 diè^
^*i*?c:*Peiíá!la\fafó final d!üiia çòmpeticióiinteriaciónal::a 10 dies •

EL COMENTARI PEP RIERA
La globalització ja fa temps que ha arribat al món del futbol.
Més partits, més viatges i, sobretot, més diners. Fins ara tothom ha actuat pensant en els seus interessos, començant per
la FIFA, que és qui els té més obscurs. I els perjudicats, més
que les seleccions, elsxlubs o els jugadors, han estat éls añcionats. Ni pagant a taquilla ni pagant per veure han pogut
disfrutar sempre de les sevesfigures.La FIFA ha tardat anys
a posar ordre en el-caos que eUa matebca va fomentar. I no
deu ser perquè Platini, el cervell del nou calendari, hagi perdut l'agilitat inental i la cintura que tenia quan era jugador.

SAMUEL
ETO'O

CALENDARI 2002
COMPETICIÓ

Copa Àfrica

19 gener-10 febrer

Copa d'Or
Amistós

19 gener-3 febrer
5/6 febrer-12/13 febrer

Amistós
Amistós

EL 9

re/17

abril

Mundial

3 1 maig-30 juny

Amistós

2 0 / 2 1 agost

Oficial
Oficials:.....
Amistós
Centenari Real r/ladrid

El Nàstic de Tarragona va tancar ahir les incorporacions del
defensa Iban Pérez, cedit per
rOsasuna, i la del migcampista
del Betis Francisco José Castaño, tots dos fins a final de tem-

porada. Pérez, que les dues líltimes temporades havia disposat de molts minuts, ha jugat
esporàdicaihent aquesta campanya. El nou jugador del Nàstic, que té 27 anys, va pujar al
primer equip del club navarrès
la temporada 1996/97 de la mà
de Pedro Marí Zabalza. Casta-
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ño, de 29 anys,' es va formar a
rSporting i va jugar dues terrir
porades en el primer equip d'El
Molinón abans de fitxar pel Logrones! Castaño també va militar al Numancia, fa dues temporades va fitxar pel Betis i ha
jugat 120 partits a primera i 129
a segona. A més a més, ha vis-

Roma El davanter brasiler
de I Inter Rorialdo es perdrà
el pnmer partit de I any de
la lliga italiana que
enfrontarà el seu equip
contra el Lazio el proper
diumenge EIjugador, que
es va lesionar el 23 de
desembre de l'any passat,
, te una contractura
HTiusculariavuies
reincorporara a la disciplina
del seu club desprès de les
vacances de Nadal Desprès
de més d un any lesionat,
Ronaldo ha confirmat que
la seva recuperació va per
bon cami marcant tres gols
en les ultimes '
jornades /EFE

2 6 / 2 7 març
.-.

7/8 setembre
12 i 16octubre
'.. 19/20 novembre
18 desembre

El Nàstic lliga Iban Pérez i Castaño
Tarragona

Londres El jugador italià del
West Ham Paoio di Canio
està negociant la seva i
! incorporació al Manchester
United, club que estaria
disposat a pagar 5,8
milions d euros pel seu
fitxatge Tot i que el
MancHesterno ha
confirmat la informació, la
premsa assegura que '
I operació es podria tancar
aquest cap de setmana A
mes, Alex Ferguson
I entrenador del
Manchester, és un gran
admirador de Di Canio,
que té 33 anys i que fa poc
va rebre el premi al joc net
de la FIFA /EFE

cut dos ascensos a p r i m e r a
amb el Níimancia i el Betis. L'arribada d'aquests jugadors
causaran noves baixes en la
plaritüla, després de la del defensa Javi Ruiz Otxoa. Els migcampistes Javi Rico i Francisco
Domínguez Fran són els candidats a ocupar les dues places.

Juninho(Atlético
Madrid) jugara
com a cedit en el
Flamengo
RiodeJaneiro El Flamengo
ha arribat aun acord amb
el migcampista de
l'Atletico de Madnd
Oswaido Giroldo Juninho,
perqué jugui com a cedit
' en el club brasiler durant
set mesos Juninho, que ha
estat cedit per I Atlético al
Vasco da Gama les dues ,
ultimes temporades, volia
jugar en un equip de la lliga
brasilera per tenir
possibilitats de ser
convocat per jugar el
I mundial de Corea I elJapó (
,>i amb el Brasil /EL9 > ' i

ELS
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Cañ izares i Kily, els més
votats de l'equip UEFA
O Són els Únics
que superen el
50 per cent dels
vots dels
internautes
OPatrick
Andersson i
Zidane també
estan entre els
millors
T. PADILLA/M.AYATS
Barcelona

L'EQUIP IDEAL DE LA UEFA 2001

»Millor porter

»Lateral dret

SANTI CARIZARES: Jugador clau del València que ha arribat a dues finals de
la lliga de campions.
VOTACIÚ: Ir. S. Cañizares (València)
55.36 per cent; 2n M. Landreau
(Nantes), 35.02; 3r 0. Kahn (Bayern)
5.71; 4t I. Casillas (Real Madrid),
2.86; 5è P. Cech (S. Praga), 1.05.

COSMIN CONTRA: El romanès del Milan
va fer una gran campanya amb l'Alavés i va ser subcampió de la UEFA.
VOTACIÚ: Ir C. Contra (Milan), 41.95
per cent; 2n Manuel Pablo (Deportivo), 40.88; 3r L. Thuram (Juventus),
12.83; 4t W. Sagnol (Bayern), 2.55;
5èCafú(Roma), 1.69.-

»Lateral esquerre
BIXENTE LIZARAZU: És l'únic jugador del
Bayern de Munic, campió d'Europa,
escollit per a l'equip ideal.
VOTACIÓ: I r B. Lizarazu (Bayern),
45.35 per cent; 2r!A. Carboni (València), 42.07; 3r Roberto Carlos (Real
Madrid), 9.47; 4t V. Candela (Roma),
1.96; 5è I. Harte (Leeds), 1.16.

* Defensa central
SAMMY HYYPIA: El central finlandès del
Liverpool va tenir un paper fonamental en els cinc títols aconseguits.
VOTACIÓ: I r S. Hyypia (Liverpool),
17.46 per cent; P. Andersson (Bayern/Barça), 16.46; 3r R. Ayala (València), 15.57; 4t M. Pellégrino (València), 15.39.

~

...^ -,-

Els internantes han dit la seva
i han elegit el millor equip europeu de l'any 2001 a través del
lloc web de la UEFA. Els jugadors del València Kily González
i Santi Cañizares han estat elegits i han aconseguit una petita
venjança sobre l'equip que els
va derrotar en la final de la
Chaxnpions League, el Bayern
de Munic, que ha vist com un
sol jugador, el basc Bixente Li- > Defensa central
* Migcampista defensiu
* Migcampista ofensiu
* Interior dret
zarazu, ha entrat en l'equip. A PATRICK ANDERSSON: El blaugrana va fer DAVID BECKHAM: S'ha convertit en el lí- PATRICK VIEIRA: És el jugador tipus en ZINEDINE ZIDANE: Determinant en el joc
aquesta posició. El francès ordena, taofensiu. El francès fa fàcil el més diel gol decisiu perquè el Bayern guader de la selecció anglesa.
més, els dos jugadors del Valla i distribueix a la perfecció.
fícil sobre un camp.
nyés la lliga. Sòlid i eficaç.
VOTACIÓ: Ir D. Beckham (Manchester
lència són els únics dels onze
VOTACIÓ: IrP.Vieira (Arsenal), 41.13;
VOTACIÓ: Ir Z. Zidane (Juventus-Real
VOTACIÓ: 5è W. Samuel (Roma),
Utd), 29.25 per cent; 2n H. Salihaescollits que han obtingut més
2n S. Gerrard (Liverpool), 27.77; 3r
Madrid), 49.16; 2n 2. Del Piero (Ju10.39; 6èA.Nesta(Lazio), 10.29; 7è
midzic (Bayern), 17.89; 3rM.Ballack
del 50 per cent dels vots emeS. Effenberg (Bayern), 15.56; 4t E.
ventus), 43.25; 3r Rivaldo (BarceloR. Ferdinand (Leeds), 6.93; 8è S.
(B. Leverkusen), 13,75. 4t G. Zamsos pels intemautes per a cada
Carriere (Nantes), 5è D. Tohiassi (Rona), 4.16; 4t R. Baggio (Brescia),
Kuffour (Bayern),2.82; 9è P. Cygan
brotta (Juventus), 13,52; 5è L. Figo
ma), 2.78.
1.96; 5è F.Totti (Roma), 1.45.
(Ulla), 2,67:
(Real Madrid), 13.15.
posició del camp. Cañizares, a
més, ha quedat classificat per
davant del porter que va allunyar-lo de la copa de campions, Oliver Kahn, que només
ha quedat tercer, fins i tot darrere del porter del Nantes
Mickael Laimdreau. Kily ha estat elegit per davant del jugador del Deportivo Valerón,
que, com Manuel Pablo, s'ha
quedat a les portes de l'equip.
La lliga espanyola, però, té altres representants en l'equip:
el suec del Barca Patrik Anders* Entrenador
»Davanter
»Davanter
son i Zidane també han estat * Interior esquerre
6ERARD HOULLIER: El tècnic francès,
DAVIDTREZEGÜET:L'autordel gol decisiu
elegits. Andersson ha estat ele- CHRISTIAN «KILY» GONZAlEZ: L'argentí ha THIERRY HENRY: El seu estat de forma
estat un altre dels jugadors clau en el
és extraordinari. El davanter francès
de la final de l'Euro 2000 ha exhibit • abans de ser operat del cor, va guanyar
git millor central juntament
creixement del València.
cinc títols peral Liverpool.
inventa un gol del no-res.
un gran nivell a la lliga italiana.
amb Sami Hyypia. Mané, enVOTACIÓ: I r K. González (València),
VOTACIÓ:G.Houllier(Liverpool),45.10
VOTACIÓ: Ir T. Henry (Arsenal), 19.6
VOTACIÓ: 6è A. Shevtxenko (Milan),
trenador de l'Alavés, va ser se52.40i|2n J.C. Valerón (Deportivo),
per cent; J. M. Esnal Mané (Alavés),
per cent; 2n D. Trezeguet (Juventus),
4.88; 7è M. Owen (Liverpool), 4.80;
42.69; 3r M. Sçholl (Bayern), 2.78;
gon en aquesta categoria, rere
19.29; 3r H. Cúper (València-lnter),
19.63; 3r D. Tristan (Deportivo),
8è Raúl (Real Madrid), 4.44; 9è G.
4t R. Giggs (Manchester United),
12.76. 4t 0. Hitzfield (Bayern),
18.84; 4t H. Larsson (Cèltic), 6.16;
Batistuta (Roma), 4.31; ÍOè E. OpliGerard Houllier.
1.55; 5è H. Kewell (Leeds), 0.58.
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5èM.Jardel(Galata.-Sporting), 5.23.

sadebe (Panathinaikòs), 4.20.

11.29. 5è L. Neri (Chievo), 11.55.

EL 9

MÉS FUTBOL

Divendres 4 de gener del 2002

19

«No m'esperava tant
de rebombori»
ENTREVISTA A CAROLINA DOMÈNECH. Àrbitra del partit del Centenario
DAVID CUNILLERA
Barcelona

Té 25 anys i en fa vuit que .
arbitra. És la responsable que
el partit inaugural del
Centenario disputat dimecres
passat, un derbi entre l'Atlético
i el Real Madrid, hagi quedat
en un segon terme. L'àrbitra
mallorquina va sortir
victoriosa de tot un estadi
Santiago Bernabeu, amb una
actuació que els jugadors
Roberto Carlos i Roberto
Fresnedoso han qualificat de
més que correcta.
—Quina va ser la seva reacció quán
Sánchez Arminio li va fer saber que arbitraria el derbi madrileny?
—«La veritat és que no m ' h o
esperava. Vaig esclatar d'alegria.»

Què significa per a vostè l'arbitratge
d'aquest partit?

—«És la glòria. I pensar que al
començar m'ho vaig prendre
com una petita afieló!»
—Qui la va iniciar en l'arbitratge?
—«El meu pare. A part de mi hi
havia dues noies més en el curset. Era una manera de fer esport i conèixer gent nova.»
—Tornant al partit. És normal que l'àrbitra sigui la protagonista d'un partit
pel fet de ser una dona?
—^«Suposo que sí, per la novetat del moment. Crec que a mesura que l'arbitratge femení es
vagi consolidant aquest fet
passarà a la història.»
—Una història que portarà el seu nom.
—«Sí, en sóc conscient. És un
fet que m'enorgulleix.»
—Creu que ha rebut un tracte de favor
de la premsa per tal que no els titllin
de masclistes?
—«Crec que no. Altres vegades
la premsa m'ha criticat quan
no he tingut una actuació encertada. Si aquest fos el cas no
haurien fet una excepció.»
—És difícil fer-se un lloc en un esport
que encara hi ha gent que pensa que
només està fet per als homes?
—«No és difícil perquè sigui un
esport masclista, sinó perquè
hi ha una competència terrible.
Hi ha 140 àrbitres a segona B
i només set o vuit pugen a segona A.»

—Va passar molts nervis?
—«No, pensava que passaria
més nervis. Em vaig sorprendre a mi mateixa, no imaginava
que m'ho agafés tan bé. Abans
del partit tenia una mica de
nervis, però un cop al vestidor
vaig estar serena i tranquil·la.»
—Imagino que l'ambient durant el
partit devia ser Impressionant des del
terreny de joc.
—«A l'entrar en un estadi tan
gran i mirar les grades vaig
quedar impactada. Un cop ja
va començar a circular la pilota
me'n vaig anar oblidant a meEntre estrelles
sura que passaven els minuts.»
—Es va estrenar com a àrbitra FIFA —Quina és la diferència entre un paren un partit que molts voldrien dirigir. tit de segona B i un partit entre dos Domènech va tenir una bona actuació al Bernabeu. / EFE

,#'

f f

FAVORITISME

(D «No crec que
hagi rebut un
tracte de favor en
la premsa pel fet
de ser dona»
EL MASCLISME

(D «A mesura que
l'arbitratge
femení sigui més
sòlid això serà
una anècdota»
grans equips amb Zidane, Figo i companyia?

—«El joc és molt més ràpid. En
els altres aspectes, però, per mi.
és com qualsevol altre partit.»
—Com creu que van respondre els jugadors a les seves decisions?
—«Molt bé, com ha de ser. Els
jugadors han d'assumir les decisions de l'àrbitre i jo penso
que em van respectar en tot
moment.»
—Deu estar marejada d'atendre tants
mitjans de comunicació.
^«Ha estat increíble. No m'esperava que tot això tingués tant
de rebombori. M'han trucat de
Miami i Buenos Aires.»
—Què més li demana al 2002?
—«Sobretot salut i felicitat.»

I 'I
v

D'ara endavant tens m o k e s hores per sentir la Ràdio.

^

La Ràdio de la Informació i els Esports. De l'Humor i l'Entreteniment.

^

í^»"\'^

UI

De les Entrevistes i les Opinions. Dels Magazins i els Espectacles.

A Id primera Ràdio, ho escoltaràs tot.
l^^'i^i»

>"à

RÀDIO BARCELONA OM 666 j RÀDIO BARCELONA 2 FM 36.9 | RÀDIO MANRESA OM 1539 | RÀDIO GIRONA OM 1008 | RÀDIO GIRONA 2 FM 94.4 j RÀDIO REUS OM 1026
SER TARRAGONA FM 96.2 | RÀDIO LLEIDA OM 1287 | SER PENEDÉS-GARRAF FM 103.1 | RÀDIO TERRASSA OM 828 | RÀDIO MÓRA D'EBRE FM 87.6 | RÀDIO EBRE FM 101.9
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.'- Fixos d'aquella manera
La federació espanyola ha designat dos atletes
fixos per a l'europeu en els 1.500 metres. A
veure quants acabaran participant realment a
Munic. 0 serà com a Sydney i a Edmonton?

«El punt fort de
uarésNiki Lauda»
ENTREVISTA A PERE MARTÍNEZ DE LA ROSA. Pilot de Fórmula 1
JOSEP CASANOVAS
Barcelona

L'equip Jaguarfarà avui la
presentació oficial del vehicle,
l'R3, i els pilots amb què
disputarà el proper mundial de
Fórmula 1. Entre ells hi estarà,
per segon any consecutiu, Pere
Martínez de la Rosa.
—S'ha fet llarga la pretemporada?
—«Massa llarga. Penso que un
mes de descans és necessari
per a tothom, mecànics i pilots.
Però dos mesos i mig és massa
perquè et deixen molt poc
temps de preparació abans de
la primera cursa. Començarem
a entrenar i al cap d'un mes i
mig s'hauran d'enviar els
cotxes cap a Austràlia. Penso
que és molt important que en
el futur es replantegi el tema.»
—El fet que a hores d'ara tingui la
seva situació totalment aclarida farà
que aquesta sigui la vegada que comença la temporada amb més fortalesa psicològica?
—«Estic en un bon moment.
Probablement, de les vegades
que estic més fort perquè cotinuo en el mateix equip, per-

què tinc la confiança que s'ha
ha fet una bona tasca i que el
cotxe serà millor, i també perquè jo em trobo amb més experiència. Això és important
però a vegades no és suficient.
No ens hem de relaxar.»
—Què en sap, del cotxe nou abans de
la presentació?
—«Vaig estar a la fàbrica a mitjan del mes passat i he seguit
de prop el tema. Però totes les
dades que tinc del cotxe i tot el
que he vist és teòric. Sé que al
túnel de vent serà millor, sé que
serà més lleuger i que s'ha treballat força eri el repartiment
de pesos per abaixar el seu centre de gravetat. Però tots els
equips seran millors. És difícil
quantificar com de millor serà
el cotxe fins que no el provi.»
—És clar, però, que serà millor que
el de l'any passat.
—«Sí, ho ha de ser perquè el
cotxe de l'any passat era força
conservador perquè era molt
pesat. Força fiable però" crec
que no s'havia arribat al màxim
en l'aerodinàmica ni mecànica. L'R3 serà millor.»
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LA PRETEMPORADA

®Unmesde\
descansés
necessari, però
dos mesos í rnig
és massa
ELS OBJECTIUS

© No vull fer-me
il·lusions
personals ni
tampoc fer-iie a
la gent

—L'any passat va començar a estar
regularment davant Inine a partir de
mitja temporada. Va ser adaptació al
cotxe 0 canvi d'estil de pilotatge?
—«Com sempre, és desenvolupament i evolució. Com a pilot,
em vaig trobar rnés a gust dins
un equip nou i sobretot,! molt
important, vaig començar a
entendre què necessitava el
cotxe per anar de pressa. Pel
meu estil de pilotatge, m'agrada que èl cotxe sigui molt nerviós del davant i el cotxe,
fent-lo tan nerviós, cada vegada anava pitjor. Aleshores vaig
haver de canviar una mica el
meu estil i conduir un cotxe
més subvírador que sobrevirador, i al final el cotxe era cada
vegada més ràpid.»
—La seva línia de treball és la mateixa
d'Irvine?
—«Ell ataca més el revolt a l'inici, es llança molt ràpid fins al

vèrtex. A mi m'agrada ser una
mica més fi. Probablement no
freno tan tard però mantinc
una velocitat de pas per corba
més alta. És una mica diferent
però no radicalment.»
—És a dir, que és difícil que les informacions que un i l'altre trameten
als enginyers no convergeixin en un
punt en comú.
—«Al final sí. Penso que sempre hem coincidit en les nostres queixes. Crec que ell és un
bon pilot de proves. El que passa és que en el tramfinalde posada a punt m'agrada més un
cotxe més punxegut del da^
vant, però són aspectes petits.»
—Quin és el punt fort de Jaguar?
—«Tenir Niki Laudaí»
—Per què?
—«Perquè és un home molt
competitiu. Té les idees molt
clares i sap el que necessita un
equip per ser campió del món.
Pere Martínez de la Rosa en
acció amb el Jaguar en el
Gran Premi del Canadà que
es va disputar el mes de juny
a Montreal

ELS
Diiendres 4 de gtjner del 2002
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EUha estat pilot, s'entén molt
bé amb mi i amb Eddie Irvine
i està reforçant l'equip on sap
que cal. I penso que això és
l'important. És un home que
no només parla: parla i fa. No
està per històries.»
—Així, el feeling entre vostès és bo?
—«Molt bo. És la persona que
he conegut en la Fórmula 1 que
més m'ha sorprès. Parlant amb
ell t'adones de per què ha estat
tres vegades campió del món.
Té les idees molt clares i és molt
agressiu en la seva execució.
Quan vol una cosa, ho fa. M'agrada com ho fa, el que passa
és que li hem de donar temps.
Ell no pot arribar a l'equip i
transformar-lo en un any. Necessita dos o tres anys per començar a canviar coses. A curt
termini, ei mes de març ja tin; drem un túnel de vent nou, i
això és obra seva.»
—És perillosa aquesta implicació tan
directa de:les marques, amb grans inversions que poden arribar a fer qüestionar criteris als consells d'administració si fallen els resultats?
—«Si hi són pràcticament totes, no és perillós. El problema
és quan hi ha dues o tres rharques que controlen l'esport.
Llavors sí que ésün problema
perquè «en el moment qucüna
o dues es retiren,itót s'enfoiisa.
Crec que tantes Són el futur i
que quem hi hagi dmc o sis marques fiches dinsila Fórmula 1
la Fórmula 1 seràfindependent
dels consells d'administració.»
—Quin ésfobjectiu per a aquest-any?
—«L'objectiu setripre és millorar. El que no pucpredir sónels
resultats. No vull mullar-me
perquè no he provat el cotxe,
no sé com anirà.i perquè no
vull fer-me ni il·lusions personals ni tampoc fer il·lusions
col·lectives a la gent en dir que
aquest any guanyarem coses.
No gu£myarem res, perquè és
impossible ja que no tindrem
un cotxe per guanyar. El que sí
espero és que el cotxe que em
donin sigui més competitiu
que el de l'any passat i agafar
més punts.»
—Vist el que li va passar l'any passat
abans de l'inici de temporada, suposo
que ara es deu sentir força afortunat.
—«Molt. Molt i molt. Per a mi,
el 2001 va ser un any molt interessant. Vaig passar moments molt bons i moments A dalt, Martínez de la Rosa parla amb els periodistes. A sota, conversa amb Niki Lauda. / JOSEP CASANOVAS.
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molt dolents. Vaig estar a la
Fórmula 1 i vaig deixar d'estar-hi, però al final de la pel·lícula sóc pilot oficial de Jaguar.
I per a mi és molt important
perquè estic en el millor dels
equips on podia estar. En la
vessant personal, em vaig casar, que també és important
perquè reforça la meva situació. I alfinalcrec que vaig saber
tramitar unes decisions molt
difícils que se'm van presentar.
Com a persona, això m'ha fet
madurar.»
—Pensa que aquest any hi haurà les
mateixes jerarquies de l'any passat,
amb el domini de Ferrari?
—^<Es'pot mantenir i crec que
es mantindrà, però també penso que hi haurà tres equips aspirants al títol: McLaren, Ferrari i Williams. Qualsevol dels
tres pot guanyar i això és molt
bo perquè significa que la situació no és de ^monopoli, ja
que són tres els equips amb aspiracions clares. Pei^ò això no
em preocupa. El qüe em preocupa és si la distància entré ells
i nosaltres serà inés petita que
l'any passat, què ho haurà de
ser. Com més curta sigui ladistànçia, més possibilitats tindrem d'agafar punts i ser els
primers de la segona di^^isió.
Veig que Renault estarà ftiolt
fort i em preocupa qué sigui
més competitiu que nosaltres.»
—L'any passat es pariava d'una convivència difícil entre vostè i Eddie Irvine. Com estan les seves relacions?
—«Estem bé. El que la gent ha
d'entendre és que Eddie Irvine
és una persona especial, que jo
sóc una persona molt competitiva i que en un equip de Fórmula 1 la relació amb un company d'equip mai és fàcil perquè sempre has d'intentar guanyar-lo. Dit això, vam passar
moments de molta tensió durant l'any però també moments molt bons. I el final és
que Niki Lauda està content
amb nosaltres perquè ens empenyem mútuament. Encara
que a vegades saltin espurnes,
el bo és que el cotxe cada vegada va més de pressa perquè
lluitem entre nosaltres. Mai
tindré un company d'equip fàcil en la Fórmula 1, perquè no
soc una persona fàcil quan estic en competició i els altres
tampoc ho són.»

L'EQUIP

EDDIEIRVINE

NIKI LAUDA

ELJAGUARR3

ELS RIVALS

(D SÓC pilot
oficial de Jaguar.
Estic en el millor
dels equips on
podia estar

(D Mai tindré un
company d'equip
fàcil perquè jo
tampoc sóc fàcil
en competició

<D És un home
que no només
parla: parla i fa.
No està per
històries

(D El cotxe ha de
ser millor perquè
el de Tany passat
era força
conservador

<D La distància
entre els tres
grans i nosaltres
serà més petita
que l'any passat
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DAKAR',

7

Esteve guanya
I
es
O El pilot tleidatà es va
imposar en la primera part
de la primera etapa marató

O L'osonenc manté el
Uderatge per segona
jornada consecMtiva

O Josep Maria Servia puja al
p a r t lloc de la classifícaüió
general de cotxes

EL 9
Tan Tan (Marroc)

Joan Roma (KTM). manté el lideratge en la general de motos
del Ralli Dakar després del primer sector especial de l'etapa
marató que finalitzarà avui
amb una especial de 371 quilòmetres, amb dunes i seccions
molt ràpides sobre sorra. L'osonenc va ser tercer en els 351
quilòmetres d'ahir, rere Cario
De Gavardo i Isidre Esteve (tots
dos amb KTM). El lleidatà va
ser molt menys conservador
que el dia abans èri ün terreny
sobre el qual Jordi Arcarons va.
tenir problemes atnl? la suspensió posteriortie la seva
KTM que li van fer perdre el tercer lloc en la general. Roma và
ser l'únic pilot entfé els cine
que el precedien que De Gavardo no va avançar.
Josep Maria Servia i Enric
Oller (Schlesser) vari fer un altre salt cap endavanten cotxes,
en ser quarts i pujar al-cinqué
lloc de la: general. Hiroshi Ma-,
suoka (Mitsubishi) va tornar a
forçar i va repetir là-victòria deí
dia abans," aquesta vegada sobre el Nissan de Grégoire de
Mevius. Conscient que no té
cap possibilitat d'ajuda en cas
de problemes. Servia va .evitar
forçar més del compte i al final
del recorregut va mostrar la
seva satisfacció per haver passat sense problemes per llocs
on va trobar aturats alguns dels
rivals. També van seguir una
estratègia similar Fernando Gil
i Rafael Tornabell (Seat), 13ns
en l'etapa i, oficiosament, 16ns
en la general. Xavier Foj (Toyota) i Ramon Vila (BMW) van
Completar el recorregut en 32a
i 35a posició, respectivament.
Ahir es va decidir reduir a la
meitat les multes i penalitzacions que havien estat imposades als pilots de motos en superar la velocitat màxima en
travessar, dimarts, Midelt.
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Isidre Esteve, en et decurs de l'etapa que es va disputar ahir. / EFE.

Els problemes afecten més gent
El Dakar ha construït el seu mite tant per la bellesa dels
paisatges que travessa com per una duresa de la qual ningú es
pot escapar. Abans-d'ahirJean Louis Schlesser va iniciaria llista
d'abandonaments importants, i ahir va ser el motorista Cyrii
Desprès (KTM;, que era vuitè en la general, qui va dir adéu a
la cursa amb una luxació al maluc a conseqüència d'una
caiguda. Tant en cotxes com en motos, la primera part de
l'etapa marató que acaba avui a Zouerat (Mauritània) va passar
factura I és que el terreny, molt pedregós i trencador, no
permetia filigranes. Ho van comprovar Jean Pierre Fontenay
(Mitsubishi) i Stéphane Peterhansel (Nissan), Carlos Sousa
(Mitsubishi) 1 també Jutta Kleinschrnidt, que va acabar el
recorregut havent llançat la barra de transmissió del seu
Mitsubishi, a partir d'aquell moment amb tracció a només dues
rodes Una avaria que podria tenir més conseqüències en el
recorregut d'avui, que els equips hauran començat vuit hores
després d'haver entrat al parc d'arribada de Tan Tan. També
va tenir problemes Kan Tiainen, fins ahir segon en motos, a qui
se li va trencar una roda i va perdre gairebé una hora
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CLASSIFiCACIONS
»Mofos. 7a etapa, l a Dart
l.C.deGavardbíKTM)
2.I.Esteve(KTM)
3.J.Roma(KTM)
4.A.Cox(KTM)
'5.R.Sainct(KTM)
e.F.IWeònKKTM)
7.G.Sala(KTlVl)
8.J.Arcarons(KTM)
9.E.B8rnard(KTM)
10.P.6unnar(BMW)

3h33:03
8 2:55
a3:41
a 3:46
a4:ll
a 4:37
a 7:35
a 9:39
a 24:52
a 28:26

»Cotxes. 7aetapa. l a part
l.H,Masuoka(Mltsubíshi)
3hl3:23
a 14
2.G.DeMevius(Nissan)
3.K.Shinozuka(Mítsubishi)
al:21
4.J.M.Sen(ià(Schlesser)
a 7:35
5.J. Kleinschnildt(Mitsubishi a 16:52
6.A.Hajri(Mítsubishi)
a 25:44
7.N.Barkat(Mitsubishi)
a 35:36
8.L.AIh3nd(Mítsubishi)
a 38:39
9.J.P: Fontenay (Mitsubishi) a 40:07
lO.M. Plaza (Nissan)
a40:53

»Motos. General. Oficiosa
l.J. Roma (KTM)
2.C. De Gavardo (KTM)
3.A.Cox(KTM)
4.F.Meoni(KTM)
5.1. Esteve (KTM)
6.J.Arcarons(KTM)
7.R. Sainet (KTM)
8.G. Sala (KTM)
9.K.Tianen(KTM)
10.E.Bernard(KTM)

8h42:32
al:16
a 2:52
a 4:48
• a 9:36
a 12:10
a 15:00
a30:12
a 59:40
. a lh05:52

• Cotxes. General. Oficiosa
l.Masuoka/Maimon (Mits.)
8h03:39
2.Shlnozuka/Delll (Mitsubishi) a3:25
3.DeMevius/Guhennec (Nissan ) a4:01
4.Kleinschniidt/Schulz (Mits.) a21:27
'5.Servià/0ller (Sch lesser)
a 31:59
6.Fontenay/Plcard (Mitsubishi) a 50:14
7.Al Hajrl/Stevenson (Mits.)
a 57:51
8.Peterhansel/Cotrett (Nissan) a 58:18
9.Alphand/Debran(Mits.)
a lhl5:10
lO.Barkat/BarkaKMits.)
a lh41:02

ELS
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»HOQUEI PATINS

Catalunya vol competirà Montreux
MARC SALGAS
Barcelona

La selecció catalana podria
participar en el torneig de les
Nacions de Montreux en la
propera edició del 2003, si
avancen les gestions que la Federació Catalana de Patinatge
: qualifica ¡els pilptsde
• m u n d i a l en (;ád^.;una de les

té previst realitzar. De mo- treux, la federació catalana cipació de clubs com a reprement, la intenció de participar haurà de sol·licitar la invitació sentants de les seves respectien aquesta competició és no- a l'organització del torneig i, ves federacions. Cinc equips
més ima idea sorgida arran del tot seguit, presentar-la a la Ge- catalans hi han pres part en alpartit d'homenatge a l'exjuga- neralitat per tal que hi doni el guna ocasió en representació
dor de l'Igualada Santi Carda, vistiplau.
de la Federació Espanyola de
disputat dissabte passat entre
El torneig de les Nacions de Patinatge. Són el Tordera, el
la selecció catalana i la italia- Montreux se celebra des del Barcelona, el Reus, el Vilanova
na. Per poder jugar a Mon- 1921 i també accepta la parti- i l'Espanyol.

!
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COPE
MIRAMAR

LA RÀDIO D'AQUÍ
COPE MIRAMAR 783 O.M.
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JAVIER DE HARO
"Tiempo de l'Espanyol"
dilluns i divendres, de 4 a 5 de la tarda
i tots els partits de l'Espanyol.

www.cope.es
<y
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MÉS ESPORT
EL COMENTARI
LLUÍS VERÏ

Desant
Crivilléa
Crivillé-San
Estava cantat. Àlex Crivillé, llegenda de l'esport
català gràcies al títol dels 500 ce l'any 1999, acabarà
la seva trajectòria esportiva allà on molts la comencen: en un equip privat (D'Antín-Yamaha) i parlant
de projectes de futur. Possiblement, l'adulació permanent i desmesurada de què ha estat objecte l'hagin ajudat a prendre aquesta decisió, personal i intransferible, sí, però objectivament discutible.
Fem memòria. Les caigudes —especialment esgarrifosa la segona de CriviUé ed Gran Premi d'Alemanya de l'any passat— van provocar un inesperat consens: «Aquest noi ha de plegar, abans no prengui
. mal.» Però les vacances d'estiu van ser la millor teràpia i després del GP de la República Txeca, el nen
de Seva va tomar a protagonitzar portades i titulars
pel seu segon lloc rere, lluny, de Valentino Rossi. Un
excampió que puja al podi... per tirar coets!
Les veus autoritzades van exhaurir els qualiñca-

Àlex Crivillé en el GP d'Espanya del 2001. / EFE

tíus per parlar-nos de les excel·lències de l'excampió,
que, ironies del destí, aquell mateix dia va tenir la
confirmació que Honda no tindria lloc per a eU dins
l'equip oficial per a la temporada que aviat començarà. Compte, que no el van pas despatxar. Senzillament, la totpoderosa Honda planificava el futur,
tal com ho havia fet anys enrere contractant Crivillé
per ser l'hereu de Mick Doohan. A canvi d'aquest privilegi, la millor moto, el millor equip, el millor mestre, Crivillé ha donat a Honda els millors anys de la
seva vida esportiva. Intercanvi comercial.
Ara, amb un títol mundial dels 500 ce 1 les butxaques plenes, no es pot parlar d'injustícia sinó del final d'un cicle. Els adtüadors, aquells que han convertit l'Àlex en sant CriviUé, hatu-an d'acceptar que
al Japó, per a Honda, Crivillé-San és un
més de tants pilots que s'han convertit en campions del món amb les seves motos.
UufsVert.
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Robredo i Sánchez,
finalistes de la Hopman
o La baixa de l'australià Hewitt per un
virus permet als catalans jugar la final

O L'altre equip finalista sortirà de
l'enfrontament entre Bèlgica i els EUA

ANNA FERRER
Barcelona

Arantxa Sánchez Vicario i
Tonmiy Robredo jugaran la final de la copa H o p m a n per
equips que es disputa al Burswood Dome de Perth, a Austràlia. Els dos tennistes catalans
h a n superat l'enfrontament
contra Austràlia, l'amfitriona i
favorita del torneig, només havent jugat un partit. Arantxa
Sánchez Vicario va jugar contraAlicia Molik un partit que va
acabar amb victòria de l'australiana per dos sets a un (2-6,
6-3, 6-4). Els altres dos partits,
és a dir els que enfrontaven les
dues figures masculines i el de
dobles mixt, no es van poder
jugar per la baixa del representant australià Lleyton Hewit. El
n ú m e r o u del m ó n va haver
d'abandonaria competició per
culpa d'una infecció de tipus
víric que va fer que dimecres
passat hagués d'ingressar a
l'hospital.
Amb la baixa del representant de l'equip australià, el global de l'enfrontament entre Espanya i Austràlia va quedar
amb un resultat de 2-1 favorable a Robredo i Sánchez Vicario. Els dos tennistes catalans
jugaran la final després d'aconseguir el mateix resultat global

Tommy Robredo
celebra la
victòria contra el
suís Roger
Federer en un
deis partits de la
Iligueta de la
competició. / EFE

q u e van a c o n s e g u i r c o n t r a
Suïssa en els partits dispiítats
dimarts. L'atac de varicel·la de
Hewdtt classifica automàticament l'equip espanyol per a la
final contra u n rival encara
desconegut. El darrer partit de
la Uigueta del grup B decidirà
qui serà l'altre equip que lluitarà per la victòria final. Bèlgica
i els Estats Units jugaran avui

dins les tres categories, tres
partits decisius. L'equip dels
Estats Units està format per
Jan-Michel Gambill i Mònica
Seies. Bèlgica, q u e d i s p u t a
aquest darrer enfrontament
després de vèncer contra França, estarà representada per Xavier Melisse i Kim Clijsters. La
final es jugarà dissabte à les
mateixes pistes.

iRUGBI

La USAP torna sense res en joc
MARC SALGAS
Perpinyà (Rosselló)

La USAP de Perpinyà juga avui
al seu camp a peutir de les vuit
i cinc del vespre el partit de la
cinquena jornada de la copa
d'Europa contra el lianelli del
País de Gal·les. L'equip de la
Catdunya Nord ja va quedar
eliminat d'aquesta competició
en l'última jornada, disputada
el dia 4 de novembre. Per tant,
sense res a jugar-s'hi, la USAP
afronta aquest partit —i el de

la s e t m a n a que ve contra el
Calvisano— com a preparació
per a la represa de la lliga francesa de rugbi, que tindrà lloc
d'aquí a quinze dies després de
no disputar-se cap jornada des
d'abans de les vacances de Nadal.
Tot i estar elinünats, l'entren a d o r del Perpinyà, Olivier
Saisset, ha manifestat que es
prendran el partit de manera
seriosa i que faran els possibles
per guanyar el Lianelli, contra
qui van perdre en el peutit d'a-

L'equip de la
Catalunya
Nord ja va
quedar
eliminat de la
copa
d'Europa en
l'última
jornada del 4
de novembre

nada per 20 a 6. «No els volem
fer un regal de Nadal», ha dit
Saisset, que ha qualificat la
participació de la USAP en la
copa Heineken d'experiència
enriquidora. Divendres que ve
acabaran la seva participació
eiíropea al camp de l'assequible equip italià del Calvisano, a
qui ja van guanyar a Perpinyà
per 56 a 3. En la lliga francesa,
la USAP ocupa la primera posició del seu grup amb set partits g u a n y a t s dels n o u q u e
s'han disputat fins ara.

PUBLICITAT
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Generalitat de Catalunya
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Agroies. Ajuntament d'Alcarràs. Ajuntament d'Anglès. Ajuntament d'Artés. Ajuntament de Badia del Vallès. Ajuntament de Caldes de Montbui. Ajuntament de Caldes d'Estrac.
Ajuntament de Calonge. Ajuntament de Cassà de la Selva. Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Ajuntament de Centelles. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Ajuntament
de Gironella . Ajuntament de Granollers . Ajuntament de Guissona . Ajuntament de La Garriga . Ajuntament de La Roca del Vallès , Ajuntament de Les Borges Blanques .
Ajuntament de L'Escala . Ajuntament de Lliçà d'Amunt. Ajuntament de Lloret de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu. Ajuntament de Martorelles.
Ajuntament de Matadepera. Ajuntament de Mollerussa. Ajuntament de Montcada i Reixac. Ajuntament de Navarcles, Ajuntament de Navàs. Ajuntament de Parets del Vallès.
Ajuntament de Pineda de Mar. Ajuntament de Ponts . Ajuntament de Ripoll. Ajuntament de Ripollet. Ajuntament de Roses . Ajuntament de Sabadell. Ajuntament de Salt.
Ajuntament de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. Ajuntament de Sant Pere
de Ribes. Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Santa Susanna. Ajuntament de Santpedor. Ajuntament de
Sitges . Ajuntament de Solsona. Ajuntament de Súria. Ajuntament de Tona. Ajuntament de Torelló . Ajuntament de Torroella de Montgri-L'Estartit. Ajuntament de Tremp.
Ajuntament de Vic. Ajuntament de Vilassar de Mar. Ajuntament d'Oiol. Àrids Roma . Atlas Catalunya. Consell Comarcal de la Garrotxa . Consell Comarcal de la Noguera .
Consell Comarcal de la Selva Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Consell Comarcal de les Garrigues. Consell Comarcal de l'Urgell. Consell Comarcal del Baix Empordà.
Consell Comarcal del Gironès. Consell Comarcal del Pla de l'Estany . Consell Comarcal del Solsonès . Consell Comarcal del Vallès Oriental. Consell Comarcal d'Osona .
Depuradores d'Osona, SL . Indulleida . On Line . Patronat d'Esports de Mataró . Prefabricats Pujol . Recollida de Residus d'Osona . Ros Roca . Sorigué . Supsa
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, diari esportiu de Catalunya. Junts iio hem aconseguit.
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Divendres 4 de gener del 2002

»ATLETISME
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Sis catalans ja són fixos
per a Munic 2002
O La federació designa Estévez, Ríos,
Márquez, Massana, Rodríguez i Vasco

O En el campionat estatal hauran de
demostrar que estan en bona forma

LLUfS SIMÓN
Barcelona

La federació estatal d'atletisme
ja ha designat sis atletes catalans com a fixos per a la principal cita atlètica del 2002, el
campionat d'Europa absolut
que es farà a Munic del 6 a 1' 11
d'agost. Així, els representants
de l'aüètisme català que ja hi
teneii assegurada la presència
són Reyes Estévez, que defensarà el títol europeu dels 1.500
m conquerit el 1998; José Ríos
(10.000 m), David Márquez (20
km marxa), Valentí Massana
(50 km marxa), Natàlia Rodríguez (1.500 m) i Maria Vasco
(20 km marxa).
La federació ha cregut convenient, com en els campionats anteriors, classificar directament per a l'europeu els
atletes que van assolir un lloc
entre els 12 primers en el campionat del món. Els altres atietes estatals que compleixen
aquest requisit són: José Antonio Redolat (1.500 m), Alberto
García (5.000 m), José Ríos i Fabián Roncero (10.000 m), Luis
Miguel Martín i Antonio Jiménez (3.000 m obstacles). Manolo Martínez (pes), Nuria Fernández (1.500 m), Marta Domínguez (5.000 m) i Niurka
Montalvo (llargada).

La federació, per evitar les
polèmiques de cada any, deixa
molt clar que la designació de
fix no dependrà dels resultats
durant la temporada, però
aquests atíetes hauran de sotmetre's a controls biomèdics,
físics i tècnics i exhibir les setmanes prèvies del campionat
un estat de forma òptim, espe-

L'atleta de
cialment en el campionat d'Es- Cornellà de
panya.
Llobregat Reyes
Aquesta designació de fixos Estévez serà el
deixa algunes proves amb no- favorit en els
més una plaça lliure per al 1.500 m del
campionat. Fermín Cacho, An- campionat
drés Díaz i Juan Carlos Higue- d'Europa. / EFE
ro, per exemple, s'hauran de
barallar per un lloc en els 1.500
m.

»WATERPOLO

La selecció femenina ja té noms
ANNA FERRER
Barcelona

rdAucKlanaia Austràlia; lia jiliqaaora russa ya ;•;!' La Federació Catalana de Nas havendexealitzariun sobreesforç quari;,. i; iUfs !-,- tació (FNC) ha fet oficial la llis!'s Dràcticament hoiteniaitot'Derdut liremuRtar i! as ta de jugadores que formaran

ï»
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part de la selecció catalana de
waterpolo que el dia 7 de gener
jugarà el seu primer partit. La
seleccionadora. Mar Sanromà,
exseleccionadora espanyola i
directora tècnica de la FNC, ha
convocat un total de 14 nedadores per enfrontar-se a un
combinat australià, el Western
Austràlia. Les catalanes convo-

cades són: Anna Ramírez, Mar
Parera, Anna Pardo i Sònia Rebordosa, del CE Mediterrani;
Mercè Vallès, Sara Doim'nguez,
Samantha Miquel i Patricia Soto, del CN Sabadell; Anna Copado i Eli Tutusaus, del CN Rubí; Cristina López i Laura Vizcaíno, del CN Sant Feliu; Jennifer Pareja, del CN Olot, i Núria Casas, del Sant Andreu. Set
d'aquestes jugadores (Ramírez, Parera, Vallès, López, Domínguez, Vizcaíno i Del Soto)
van formar part de la selecció
espeinyola que va caure en els

Set de les 14
convocades
formaven
part de la
selecció
espanyola
que va
participara
l'europeu de
Budapest 01

quarts de final de l'europeu de
Budapest 2001 contra Holanda. L'equip que Catalunya rebrà a la piscina Sant Jordi de
Barcelona està format per una
selecció amb la majoria de jugadores del Melville Water
Polo Club, campió de Western
Austràlia durant els darrers sis
anys.
^
D'altra banda, la Federació
Catalana de Natació va confirmar ahir la llista de convocats
de la selecció catalana masculina que jugarà el dia 10 contra
Suècia.
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> Divendres 4 de gener del 2002

»NBA
»NBA

Memphis,
ridícul en el
tir, atropellat

Celtics-Magrc
Cavaliers-Warriors
Nets-Grizzlies
Timberw.-Bucks
Bulls-Mavs
Spurs-PIstons
Nuggets-Lakers
Suns-Sixers
Blazers-Raptars
Kings-Clippers

FEDERACIÓ EST DiViSiO ATLÀNTIC
EQUIP

Nets
Cèltics
Wízards
Magic
Knicks
Sixers
Heat

o Els Grizzlies van perdre contundentment
contra els Nets, 92-74
O Gasol va fer un bon treball d'equip però
va fallar massa en atac: 4 de 17
17 intents i va acabar amb 14
punts.
Això sí, va destacar en
Barcelona
tasques defensives i d'equip
Els Grizzlies de Pau Gasol van amb 12 rebots i 6 taps (la seva
caure, amb diferència, a la pis- millor m a r c a des q u e és a
ta dels líders de la conferància l'NBA). El millor de Memphis
est (amb 20-10), els Nets de —o el menys desencertat— va
Nova Jersey. L'equip d e ' ser el recentment escollit deiMemphis va perdre totes les butant a la lliga del desembre
seves possibilitats en el segon (per l'oest), Shane Battier, amb
•quart —que va iniciar un punt 20 punts (percentatges igual de
per sota— en què va rebre un dolents que tothom) i 9 rebots.
sever parcial de 22-7. Al des- Per part dels Nets, l'home clau
cans ja estava pràcticament tot —també del partit— va ser Jason Kidd. Només va anotar 2
decidit, 51-35 per als Nets.
punts, però en els escassos 26
Percentatge nefast. Els juga- minuts que va jugar (els únics
dors de Sidney Lowe van fer un en què hi havia partit), va agapartit desastrós en atac. Els far el joc i la dinàmica de l'asseus p e r c e n t a t g e s de tir de sumpte i va fer el que va voler:
camp, 28 de 100, són una ca- 14 assistències —una menys
lamitat suficient per explicar la que tot Memphis j u n t ^ i partit
derrota. Amb prou feines un enllestit. El pròxim partit de
b à s q u e t d e s p r é s de q u a t r e Gasol serà d'aquí a dos dies, a
Uançarnents: així difícilment es casa, contra els Hawks de Kupot guanyar ningú, ni els Bulls. koc, una mediocritat de la lliga.
Encara sort dels tirs lliures: 17
de 18. Gasol tampoc va fer-ho De la resta de la jornada cal
millor que els seus companys, destacar el triomf, ajustadísva anotar només 4 bàsquets de sim, dels Lakers c o n t r a els

EQUIP

Bucks ^
Raptors
Pacers
Pistons
Hornets
Cavallers
Hawks
Bulls '

EQUIP

Spurs
Mavericks
Tlmberwolves
Jazz
Nuggetts
Grizzlies
Rockets

El Cadí la Seu té demà la darrera oportunitat de classificar-se
entre els vuit millors de la lliga
femenina i anar el cap de setmana vinent —11-13 de gener
a Salamanca— a la fase final de
la copa. L'aitre equip català,
l'Universitat de Barcelona, ja
està classificat des de. fa algunes jornades i a més, té assegurada la primera posició d'aquesta primera volta. Els dos
partits, com la resta de la jor-

Mirant resultats de tercers.
L'equip de la Seu no jugarà únicarnent el seu partit. Les jugadores que prepara Joan Carles
Pie necessiten guanyar l'Extrugasa gallec i esperar una derrota o bé, del Filtros de Saragossa
o si no, de l'Andalucía Aifos.
Tant les lleidatanes com els altres dos equips implicats en la
lluita per a les dues places restants per a la copa, juguen els
seus partits fora de casa. A prio-
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PP

10

30
30
33
30
31
29

19
16
15
13
13
6

11
14
18
17
18
23

PJ

PG

PP

29
31
33
29
30
31
30
30

18
17
18
15
13
13
11
6

11
14
15
14
17
18
19
24

,

PJ

PG

PP

29
31
30
31
30
31
31

22
,22
21
16
10
9
9

7
9
9
15
20
22
22

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACÍFIC
EQUIP

Van Horn, dels Nets, cap avall: Imatge del que va passar en el segon quart. / EFE

Nuggets. El partit va ser igualat
i amb intercanvis, un rere l'altre, i només la sort i dos rebots
ofensius de Bryant (agafant als
Nuggets la darrera possessió)
al final, van donar el triomf als
Lakers, 86-87. Els Mavericks de
Nowitzki van vèncer amb problemes els Bulls, 97-107, i van
assolir la desena victòria segui-

da. Són, com diuen allà, l'equip
més calent de l'NBA. Finalm e n t a S a c r a m e n t o , triomf
dels Kings contra els Clippers
—possiblement, els dos equips
més atractius per al públic—,
amb 53 assistències i 11 jugadors fent un mínim de 10 punts
entre tots dos equips. Les defenses? Per al play-off.

Jornada decisiva per a la copa
nada, es jugaran a les set de la
tarda.

PG

20

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ

»LLIGA FEMENINA

Barcelona

PJ

30

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL

JORDI PLÀ

JORDI PLÀ

110-94
113-98
92-74
95-77
• 97-107
97-85
86-87
81-102
84-95
105-91

ri, les catalanes tenen força
possibilitats de classificar-se
en cas d'assolir el triomf (la derrota les deixa fora sense més):
l'equip del Saragossa visita una
pista complicadíssima, la del
Canàries (només una derrota
fins ara), i encara sense una de
les seves jugadores clau, la catalana Sandra Gallego. El Cadí
ha d'aprofitar l'estat de forma
de Dale Hodges, última jugadora de la setmana, i incidir en
l'entrega (Camps i Morales estan immenses últimament) i el
joc de conjunt que tan bons re-

sultats els ha donat fins ara.
Per la seva banda, l'Universitat de Barcelona, l'equip de
Carme Lluveras, visita la pista
d'un dels pitjors equips de la
lliga, el Mendíbil basc, que fins
ara només ha aconseguit una
victòria. Les barcelonines són
líders de la competició amb
10-2. Acumulen set triomfs
consecutius i jugaran pensant
només en Salamanca. Serà, si
fa no fa, un entrenament amb
públic i amb l'únic al·licient de
saber la diferència final al marcador.

Lakers
Kings
Suns
Clippers
Sonics
Blazers
Warriors

PJ

PG

PP

28
33
32
31
31
31
31

22
24
18
16
16
13
12

6
9
14
15
15
18
19

A la web de l'NBA
ho tenen clar:
Gasol, millor
«rookie» del mes
Memphis. La lliga va distingir
abans-d'ahir Shane Battier
conn a millor debutant de
l'oest del desembre Els
aficionats, però, van deixar
clar a la web
www nba com que per ells
el millor ha tornat a ser Pau
Gasol el 63% dels més de
17 000 vots optaven pel
català I només el 29% per
Battier Que el guanyador
hagi estat Battier s'entén si
pensem que són els
directius els qui presenten
un candidat per equip
Aquest cop, si bé Gasol ha
fet unes mitjanes millors
que Battier, els directius
han optat per Battier I
promocionar una mica més
els Gnzzlies a la seva nova
ciutat, Memphis, ja que
són l'únic equip amb dos
debutants del mes / J P
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Els estudiants no poden fer res
contra els mestres de l'ACB
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o El Barca va demostrar ser ün líder sòlid
guanyant a Madrid
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O Els d'Aíto García Reneses van controlar
sempre el matx i es destaquen en la lliga
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El Baíça h a cornençat l'any
2002 de forma immillorable
després d'oférir una exhibició
de joc ahir a Madrid, on va derrotar l'Estudiantes per 81 a 93.
Els homes d'Aíto García Reneses ja van deixar ben clar des
dels primers minuts que el líder arribava a la plaça de toros
de Vistalegre a fer una bona feina i va sortir per la porta gran.
Als primers minuts, van ser Rodrigo de la Fuente i sobretot el
lituà Àrturas Karnisovas que
van pórtàr el Barca a la fi del
primer qiiart amb un avantatge
en el marcador de 9 punts (15
a 24). Els madrilenys confiaven
massa el seu joc à Garnett i els
germans Reyes, i la bona feina
del Barca feia que el conjunt
que més rebots captura en la
lliga no va sorprengués sota els
taulers un Barca que, en canvi,
va anotar 16 dels primers 24
punts a la zona. .
Al segon quart, un Barca liderat per Navarro va obrir més
forat al marcador, mentre que
els locals es feien un fart de perdre pilotes. Els catalans en canvi, s'havien après perfectament
la lliçó i el bon joc d'equip va
fer oblida:r Okulaja, que malgrat fer 12 punts, no va fer el
seu millor partit. La primera
part va acabar amb un clar 39

ESTUDIANTES

FC BARCELONA

81 93
ESTUDIANTES
lUSADOR

Jasen

2P

PT

•

Martínez

3P

Tl

.

8
12

3/4
1/4

0/3
3/5

2/4
1/2

. 16

3/5
5/9
2/7
2/5

2/6

4/4-

RT

Ml

3
3

16
24-

1
4/5 7
6/9 13
1/2 3

27
17
36
23

Miso
Yáñez.
Garnett

14
10
8

F. Reyes'
Jiménez
Patterson
Vidaurreta

0/2
1/5

-.

.

2
8

1/1
3/5
0/1

15
7 28
• 3
10
2
81 20/41 6/21 23/34 44 200

Azofra
A. Reyes
Gabriel
TOTALS

2/2
3/6

FC BARCELONA
JUGADOR

'

PT

2P

~'3P

Tl.

Alza mora
De la Fuente
Ekonomou'
Okulaja
Oigbeu , .
Navarro
Dueñas
Jasiiteviclus
Rentzias

.•1 .

10
13
12
3
18
7
13

RT

0/1
3/6 0/1
3/7
1/6 3/4
1/3
2/4 2/5
2/4
2/4 2/6

8/9
3/4
3/3

3
4
2
1
53
4'
'9
3

4/6

2/2

3

Rodríguez

1/4
4/5
4/4
1/3

MJ

12
9.
18
17
22
15
23
30
18
32
200

"J

Karnisovas

16

TOTALS

93 14/3113/31 26/34 39

2/5

Arbitres: Maza, Garcia i Ortega.
Parcials: 15-24,24-27,17-18 i 25-24

Jasikevicius intenta aturar Azofra en el partit d'ahir. / EFE.

a 52.
La segona va començar tal
com havien transcorregut els
primers quarts, amb els cinc
jugadors que havien començat
el partit pel Barca a la pista, i
un Estudiantes descentrat per

la defensa blaügrana. Així, el els dos darrers quarts dels 10
Barca es va arribar a posar 23 punts gràcies a un Navarro que
punts per davant, però els lo- va ser el màxim anotador del
cals van reaccionar a la meitat partit, i ara el Barca, aprofidel quart gràcies a una bona tant-se de la derrota del Real
defensa en zona. Les diferèn- Madrid a Lugo, és encara més
cies, però, no baixarien mai en líder.

El Càceres, sotmès a Girona (75-68)

ji2Íij2b|SijjHi{ii!j|!fnSiiÍ|5n^
Í:ÀRBlfRÈ^jMitjà\ía/MártinKÍ p^^

segon quart per no veure's amb
problemes seriosos. El parcial
de 22-9 va permetre als homes
Hi havia a Fontajau motius de Poch arribar al descans set
emocionals (Julbe i Stewart punts a sobre. Moraga, Keefe i
tornaven a Girona) que dema- l'esforç col·lectiu en defensa
naven un triomf perquè sí. Els valien més que el treball de Steliltims instants, amb la feina wart (19 de valoració fins aquQ.
El Casademont va tenir l'oppràcticament llesta (69-62), el
públic ho va deixar clar amb ció d'acabar el partit a l'inici de
aquells càntics de torero i de- la represa, no ho va fer, i els exdicatòries a Julbe, primer, i a tremenys, amb triples i defenPoch —d'admiració— després. sa, van continuar vius. Els hoEl partít, ni molt menys, ha- mes de Poch jugaven sota l'avia estat fàcil per als gironins, nella tant en atac com en deque adormits a l'inici, ja van fensa amb Moraga i Keefe, ara
haver de treballar de valent al sí, dominants, mentre que el
JORDI PLÀ

Girona

lídBGRÀNAD^Jl!
iFÜENLABRÀD^i

'!Sí!(

(:CB6RANADA:!ScPtt!(22WRpmerci(ííi;)ií!
SÍWaíà;(Ï3);Serranï(9JïÍJüníren((2Ï)fi^
i!ÜHan;Í5:ÍÍMèsàí(5ÏÍ0ràítóíiiíííí|!S!ÍSÏ;
istÍreÜeíZÍ24/42JT|rsídej3:^
jilÍiurèS!r4^Í8l^àÍtes;(»rsor^^
ÍJABÍlMÈÍíÀRDÒÍFpUBRÀpiHeçM^
i'dezjtgííÇàzpria ( ï ï ) i P^^
Í!MuraáSÍ9H!WOÍ5yi{l!7);SMmañjdez;í!
ÍEaldèrónitóijMàiifmíipíjíiíiiili^^
í{tÍ!-sae2:Ï5/35.i!rjre;de;3:5M^
Í;lllureí:23^pFaÍÍes*f«rMtó^
:ÍJ>ÀRCWLSÍÍ3ÒiS;í^ííÍ!3ÍÍ2ÏiÍíl^SÍ!^4ÍÍi

|MHÍ|j||iÍÍ|i|!i!pÍiiii
:j*ÀRBÍTRÈS:jÍJanía2arèsíBljrt^
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Càceres no explotava el seu millor home, Stewart, i abusava
de López. I el partit, per als de
casa: 75-68.
CASADEMONT: Sasser ( 1 4 ) , Laso ( 9 ) , Moraga
(14), Keefe (17) i C a p d e v i l a O ) — c i n c inic i a l — Sekunda ( 1 4 ) , Jofresa i Fernández (4)
Tirs de 2 : 2 5 / 5 4 . Tirs de 3 : 1 / 1 0 . Tirs lliures:
2 2 / 3 2 . Faltes personals: 2 2
CÀCERES: Orenga (6), Lleal (1), Ferran López
(17), T h o m a s ( 1 7 ) i Stewart ( 1 6 ) — c i n c inic i a l — Palmer (2), Callejo, Schutte (9) i González.
Tirs de 2 : 1 9 / 4 1 . Tirs d e 3 : 7 / 2 0 . Tirs lliures:
9 / 1 5 . Faltes personals: 2 9 .
PARCIALS: 1 5 - 2 1 , 2 2 - 9 , 1 7 - 2 2 i 2 1 - 1 6
ARBITRES: Sancha, Alzúria i Sánchez Martín.
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IVIoraga, un dels millors. / u1. RUI2,
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MÉS ESPORT BÀSQyETaCB 2 9

"Divendres 4 d e gener del 2 0 0 2

L'exhibició ^^:;de Bastón no IS.*4—^
és suficient ^ > ^ s : w .
o Dos triples de Foirest amb 77-77 van
donar el triomf al conjunt d'Ivanovic
O La derrota complica l'accés del DKV
Joventut a la fase final de la copa
DKV JOVENTUT

QQ

TAU VITÒRIA '

.
*r ^^^StBm^lK^.^:^^^^'
I / Í Í \ '^'3^'Í·^'^W^^^
|
> i ^ '^-,;- "

Badina

QQ

fm W^
W^ W^
^ ' ^ ^
^ # ^ #
DKV JOVENTUT
lueADOB
PT 2P 3P TL RT w]
Pumas
7 2/4
3/5
14
Í?ÜIÜ
9 0/2 0/1 9/10 1 25
Beard
12 4/8 0/2 4/4 6 28
P
r
EIPN'
11 3/6 1/3 2/2 2~24
Bueno
2 1/1
2 11
Reaie
7 1/2 1/2 2&2 1 15
^^^^y"^
Bastón
29 13/21
3/4 10 40
„Mumbru
.•
„ .,,. •„—TpT^—^
9 3/6 1/3 0/2 2
37
ygntura

ÍSÉlffil¿^

'^ \ ,' ^

Wmm^ r-"^"

^

TOTALS
86 27/50 3/11 23/29 29 200
TAU VITÒRIA

El Joventut va tornar a fer un
pas enrere en el seu camí cap S j M B B ^ P ^ V''' ^' {
"•.•
a la fase final d e la c o p a del Rei '^"WSPF*^
* '
c n p c r d r c a casa coutra el T a u
l^ J''^ • &^
(86-88). Els v e r d - i - n e g r e s v a n
''I-' - * .
j¿ í** '^i^P^
a g u a n t a r u n dels equips m é s
I ''
,
'•^L· 'à
^
», j j
^
f ^ ^ J i k ' .«ÉÍ^
en forma en un matx de desgast
¿¿M
>>
i™ . * P J
físic qUe es va endur l'equip
W^
^^^3,1
^"mT
amb més banqueta, tot i la lesió
' ^ ,
' f JÍPR.1/ '^ ^
ir'^^^^KES's^aï^iJiÉ·í·íH
q u e va tenir a b s e n t Bennett du^
' "I^Í^JIJ^JÉ^Z^^MI.
rant tot el segon temps. El Tau
^
n imríMMlBaMÉlMHBBMfífMWP^^T*' *•- I T "
• rj
^-j j
v a rfer u nF^parcial
d e sortida
de
4-16 en el segon quart que va
fer a n a r a remolc la Penya
'"^ -_,• -maib' J M H S ' )
(51-61) però Maceo Baston es
^ ^••^'V^SKÍ ^ ^ ^ " p
^^ disfressar d e jugador NBA i
. «ilSEA-aralSE. ~
' ^ i vt- •.'«••'v "íSSKSBKBti.

JUGADOR

^^ c o m e n ç a r e l s e u e s p e c t a c l e

PT 2P 3p Ti. RT Ml

Scoia
Nocioni
"^""^"
Foirest
Hernández
virt^j
Sconochini
Tomasevic
2^?rí?

19 6/13
7/11 5 ~29 p a r t i c u l a r i v a e m p a t a r el m a t x
4 1/2 0/3 2/2 4 13 (77-77). Però d o s triples d e Foi^ '^^ '^'———?—- resti els tirs lliures errats als da21- 0/2 5/8 6/6 4 32
,
Tiers segons van condemnar
ï2 4/4 1/3 V2 i 28 n o v a m e n t la P e n y a .
2 1/1
0/2 1 1
Ivanovic va sorprendre si10 3/6
4/7 8 23 tuant l'exverd-i-negre Vidal en
——
í—?? el cinc titular mentre que la PeCorchiani
5 2/5 0/1 1/2 3 24
, .
,^r
•
—
nya feia una defensa en caixa
ïffflLS
88 21/42 7/16 25/37 34 200 i u n a mixta sobre B e n n e t t .
Àrbitres-Ramos Reauena i Pérez
Oberto i Tomasovic superaven
Parciais: 20-22,27-23,16-23 i 23-20
T a n o k a i Baston, i a la línia d e

Baston lluita amb Oberto en una jugada d'ahir. / EFE

perímetre s'encenia l'alarma
quan Espií va rebre la seva ter^
i •
i
•
.
.
cera personal ja al mmut set
(8-14). Quan Beard i Baston
van començar a funcionar el
partit es va igualar. El segon va
fer una exhibició amb esmaixa.
I - Í - ^des sense qualificatius que
pocs jugadors de la NBA poden
fer. El pivot va aixecar els ànims
i va empatar el matx a tres mi-

nutsdelfinal—77-77 a 2 43 segons—Però aquest anv la se
r- ,
, T,
sap que en finals ajustats la Penya no té sort. Dos triples de
sang freda de Foirest, mmens
tot el partit des de fora, i sobretot els tres tirs lliures errats de
A* u '
.
i.^ i
Ín
Mumbru —també els va fallar
aLugo—i Dumas en els segons
claus van acabar dictant sentència.

El Joventut
estrena el logotip
de l'empresa DKV
a les samarretes
Badalona El Joventut de
' Badalona, que a partir d'ara
es dira DKV Joventut, va
estrenar ahir en el partit
contra el TAU Vitoria la
sannarreta amb el logotip
delafirnnaDKV El nou
patrocinador ha signat amb
el president verd-i-negre,
Jordi Villacampa, un acord
que els lligarà durant quatre
temporades Els termes
economies no han
transcendit, tot 1 que fonts
del club estimen el patrocini
en 900 000 euros El
president de l'empresa
alemanya, que esta
especialitzada en
assegurances 1 assistència
sanitana, va manifestar que
aquest patrocini afecta
només el pnmer equip, tot
I que també s'està
negociant un altre tipus de
col laboracio Jordi
Villacampa es va mostrar
especialment satisfet 1 va
recordar que quan va
arribar a la presidència es va
trobar el club sense cap
suport econòmic Al'acte
dè signatura de l'acord,
tambe hi van assistir
l'alcaldessa de Badalona,
Maite Arqué, 1 el president
de l'ACB, Eduard
Pórtela /EL9

»BÀSQUET UigaACB
Breogán-Real Madrid 8 1 - 7 3
Ueida-Giiòn
79,- 7 0
Joventut-Tau
86- 88
Unicaja-Canàrles
87 - 82
CS Fernando-Cantabria
< 92 - 6 8
Casademont-Càceres
75 - 6 8
Granada-FÍienlabrada
86• 98
Estudiantes-Barcelona ' ' 8 1 - 9 3
Fórum-Pamesa
*
63-71!
ïlo PJPG PP
12 14 12 2
Tan
11 14 11 3
Uolcala < 11 14 U 3
Real Madrid
10 14 10 4
9 14 9 5
Pamesa
B 14 8 6
CS Femando
8 14 8 6
Füenlabrada
8 14 8 6
BreoEán
loveirtut
7 14 7 7
Firum
7.14 > 7 7
Lleida
7 14 7 7
6 14 5 8
Estudiantes
Casademont
6 14 6 8
Canines
5 14 5 9
4 14 410
Cranada
Càceres
4 14 410
Cantabna
2 14 212
ei|6n
1 14 113
EQUIPS

El Caprabo Lleida sentencia el
Gijón en el tercer quart (79-70)
EL9
Ueida
El Caprabo Lleida va obtenir
una victòria bàsica per conti^,

j

j - 1.

nuar somiant la copa en derrotar el cuer de l'ACB, el Gijón,
per 79-70. Tot i que l'equip d'Edu Torres encara no va poder
~

(22-25) i va arribar al d e s c a n s
a m b a v a n t a t g e (35-37). En
aquests dos primers quarts va
ser el base argentí Victoriano
qui va aguantar l'equip i va im-

,

disposar del seu nou fitxatge, el
nord-americà Michael Ruffin,
els lleidatans van fer un partit
seriós i es van sobreposar a
l'encert inicial del Gijón, que va
m a n a r e n el p r i m e r q u a r t

j

j 1 ,-••'

,

.

V

j

va passar del 47-48 a un 60-49
que va decidir el matx.

^^^Kj^^^K^V^
_-i/ï "
^^^Bl^^^M^^^^
'~^**-„ -s^fcJB^í''
CAPRAB0LiEiDA:Victoriano(i7), Manel Bosch CL ' ^ V w ^
(2), Sergio Ramos (i4),Tamames (2) Bram- ,_,.^_y
lett—cinc inicial—, Grimau (12), Alvarez

pedir 1 escapada del Gijon.
El matx es va acabar decidint
en el tercer quart. Roger Grimau, que en principi havia de
.

!'^^^''íi» i
s^0K^Í
MLí.?@r

(2,, comas (2), Lasa o) i Romero (4).
Rfcs*»..
iirsdea: 22/43. Tirsde3:4/i6. TITSIIÍUres:23/36. Faltes personals: 24.
SPWT'fcrfR.'VSi* • ¿ Z ^ M T ^ • •)
Í"^'*·.^^Z' ,'^°'"''?ofl'^'^i'J^'^"^ ^i^ l^''
"«ï^ i— i J ^ W - <
Cargol{9),Louis(8),Roe(14),Larragán,Ro-

ser baixa, va haver de sortir a ties (7), Esmoris (8), Pacreu (5) i iturbe (2). i W ' ^ ^ d H ' S M Í V·^
rescatar els lleidatans i la juga- Tirs de 2: 22/43. rirs de S: 4/13. rirs niu- i
'^'j^^^
da li va sortir rodona a Edu To- —
a es personas.—.
^ jMfj^ ^\*^'
JÀ
rres. L'actuació de l'alèr va ser PABC'»tS:22-25,13-12,29-18¡15-15.
E § J H f
J!<
decisiva en aquests minuts i el ARBITRES: Amorós, Gaiio 1 Garcia Leai.
T H * ^.''>
yJFï
Lleida, amb un parcial de 13-1,
El pivot Bramiett, ahir./o MIRON
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1

Btrtelona

PF

PC

1229 1104
1149 982
1138 994
1128 1052
1098 1055
1083 1059
1120 1116
1082 1111
1210 1183
1076 1075
1115 1170
1131 1096
1061 1118
1047 1081
1155 1213
1125 1289
1071 1225
1076 1171

La propera (5 de gener)
Pamesa Breogán Barcelona Fòrum
Füenlabrada Estudiantes Càce
res Granada Cantàbria Casademont Canàries-CS Fernando Tau U
nicaia, Gijón Joventut Real Ma
dnd Lleida
'

30
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN JOAN f^ARTÍ

C^

Tele 5, al niigdia. Un presentador estatal
enfadat. Especula sobre el Catalunya-Xile. Fóra estrany. Diu, satisfet, que
va ser una mera excusa per veure el Pep
Guardiola. Amb dopatge pel mig, la selecció catalana els atrau més. Una ger-

LATRÍA
o

Carajillu de cafè amb nandrolona per a
tots. Canvi de tema. Bon i merescut pal"
mediàtíc d'un Sergi emprenyat als brasilers joves. Al Barca,, ni fan futbol, ni
guanyen amb plantejaments resultadistes, i ara ni s'entrenen. En català, can
seixanta. En castellà, la casà de tócame
Rochembak. Un acudit dolent. Com ell.

A ells els agraden els pebrots

• TELEDEPORTE ï -.:>•'

Torneig de Reis
Partit entre Espanya I
Polònia del torneig
internacional de Reis
d'hoquei sobre liorba, que
servirà d'entrenament a la
selecció estatal amb vista al
mundial de Malàisia del
mesdefebrei.

"S'

ÍLA2 :•

..

Rallí Dakar
Resum de tot el que ha
passat en la setena jornada
del llegendari ralli
Arras-Madrid-Ddkar. Jesús
Fraile moderara l'habitual
tertúlia amb els pilots
estatals al final de l'etapa
marató d'avui.
»FUTBOL T O T A L ; . . ; ;

La dona en el futbol
Programa especial dedicat.
al creixent protagonisme
de la dona en el món del
futbol Cada protagonista
del programa és
especialista en una
parcel·la i representa un
exemple per a les nenes

'yr

? No ptrilfUSïiWtlàdiïda se
i apodere de ti. Deja (jue el amor
entre en tu vida v tu cora/.óii

nació al Camp Nou: tant els fa. Van a la
seva i els agraden els pebrots, tocar-los.
La selecció és anual o bianual. Sí. Hauria
de ser oficial. També. Però es mereix un
respecte. Un cop premeditat. Volen que
els partits siguin com els balls regionals.

Canal+ televisa els partits de
Gasol, però no els de Jordán

dins el programa fufbo/de j '
Somni è\ ¡Dartit de.lliga:'
. entre el Real Madrid i el.FC ,•
Barcelohadèlá;tempórada ,'•
1993/94, un.enfrontáment
què va acabar arnb victònà'v'
dèlBarçàgraciésa'ungol; • '•
' d'Ámór.'Aquell any el •"•';'''
.Barcelona yà guanyar la ,;' ¡f-,
lliga/nexírem/s després :j - i'}
que'el Deportivo va fallàr'i",'
ènl'Liltinnajoriiiadauh, ,'..';,
penal decisiu ;'/ EL9 ' ' , ' ' " '

Beircelona

Canal+ i Sportmania emetran
durant el mes de gener un total.
de vint-i-dos partits de l'NBA.
Tot i l'àmplia cobertura que la
cadena privada dedica a la millor lliga de bàsquet del món,
cap dels partits televisats correspondrà als Washington Wi/ards, del reaparegut Michael
loidan, el retorn del qual s'ha
convertit en el gran atractiu de
la competició. Els aficionats
catalans no podran veure cap
l)artit del millor jugador de
bàsquet de la història, però sí
ciiie podran veure en acció un
dels millors debutants de la
icmporada fins ara, el català
Pau Gasol. En total seran tres
els partits que Canal+ i Sportmania oferiran dels Grizzlies
de Memphis, l'equip de Pau
(iasol. El primer serà el dilluns
7 tle gener a un quart de sis de
la tarda, contra Seattle. El segon, contra Toronto, s'emetrà
el dia 9, a les dues de la matinada. El dia 18 es tel avisarà l'últim partit, contra el Dallas.
Amb només dos mesos de
competició, l'exblaugrana ha

14.00 La cantera. Cadet B. FC
Bdrcelona-L'Hospitalet.
15.30 Todo Barca.
16.30 Magazine Lliga ULEB.
17.15 La cantera. Futbol sala
cadet: FC Barcelona-Sant
Joan.
18.15 El partit. Real
Sociedad-FC Barcelona.
20.00 Especial 102 aniversari FC
Barcelona.
21.15 La cantera. Voleibol cadet:
FC Barcelona-Sant Joan.
22.15 La cantera. FC Barcelona
B-Logroñés.
00.00 La cantera. Infantil B: FC
Barcelona-Collblanc.

906 422 200
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;i'ahy.l994 :: r; j; :
Barcelona. t V 3 ènriet avui'

MARC SALGAS

CANAL BARCA

:TV$ reeordajel' %• '•-'
'partitdélligà,'- • /
Mádriid-Barcadé;': -

TV3 retransmetrà ''
dos partits dels, •
quarts de fi na I,de:
la copa.del Rei;,

Lli A l
Pau Gasol esmaixant en el partit contra Minnesota del 6 de desembre passat. / EFE

assolit unes xifres espectaculars que l'han situat com a millor rookie del mes de novembre. El mes passat va ser el seu
company d'equip Shane Battíer l'escollit com a millor debutant del mes, tot i que és Pau
Gasol qui continua amb les mi-

I EUROSPORT
08.30 Motor. R a l l i Dakar.
09.00 Combinada nòrdica.
10.15 Combinada nòrdica.
11.15 Motor. R a l l i Dakar.
11.45 Tennis. ATPTour: Doha.
13.00 Combinada nòrdica.
13.30 Futbol: un mundo, una copa.
14.30 Tennis. ATP Tour: Dóha.
16.00 Combinada nòrdica.
17.00 Salts d'esquí.
18.30 FutboLKick In action.
19.00 Futbol. Kick In action.
19.30 Futbol. Los mejores del
siglo.
20.00 Salts d'esquí.
21.00 Boxa.
22.30 Motor. Rallí Dakar.
23.00 Notícies. Eurosportnews.
23.15 Salts d'esquí.
00.15 Combinada nòrdica.
00.45 Motor. R a l l i Dakar.
01.15 Notícies. Eurosportnews.
01.30 Fi d'emissió.

llors mitjanes.
D'entre els equips més televisats destaquen els cinc partits dels Dallas Mavericks, un
dels equips que es troben més
en forma, i els quatre dels Toronto de Vince Carter, el jugador més valorat pels aficionats.

SPORTMANIA
08.00 Futbol espanyol.Primera
divisió: Deportivo-Betis.
09.45 NHL. Washington-New
York.
12.00 Triatió.
13.00 Golf.
15.00 Juegas en casa.
15.25 Notícies.
15.30 Futbol espanyoL Primera
divisió: Mallorca-Real IVIadrid.
17.15 ACB.
Estudiantes-Barcelona.
19.15 NFLIVIiami-Atlanta.
21.35 Beisbol. Arizona-New
York.
23.40 Transworid Sport.
00.35 Juegas en casa.
Ol.OONFLreview.
01.30 NBA. New Jersey-Orlando.
04.30 Boxa.
05.45 Rugbi mundial.
06.15 ACB.
Estudiantes-Barcelona.

Barcelona. ,TV3 oferirà dos''
partits delsquarts de final,. •„,
de ía copa de futbòl'ÈI dia ;
8degènefvtele'visàrà el ',,
matx entré el Real Madrid'i •;
el Rayo Vallècahò'i el 15 de' '
gener el partit'entre';|i' •'
•l.'AtHleticdeBilbaoiel ;;;.,••,
VilaTreal t y 3 , n o ; ; , ;'.. ,, , •
. retransmetrà cap'dels dos ';,
JD'artitsique'erFigiJeres' ';; ,'•
'''jugarà'Gont'ra'el"';'. V ' : • . ' ;
.'Còrdova /EL9' " •;' '•; '!

TELEDEPORTE : FUTBOLTOTAL
09.50 Avanç de programació.
10.00 Cabecera.
10.01 Esquí. Copa del món
femenina des de Maribor.
10.45 Hoquei herba. Torneig de
Reis: Polònia-Anglaterra.
12.30 Esquí. Copa del món.
13.15 Lo mejor del año 2001.
Motocròs.
15.30 Hoquei herba. Torneig de
Reis: Espanya-Polònia.
17.00 Lo mejor del año 2001.
Tennis.
19.00 Futbol. Segona divisió B:
Saragossa B-Barça B.
21.00 Patinatge de velocitat.
22.45 Motor. Ral·liRemus.
23.30 Polideportivo 2002.
23.45 Motor. R a l l i Dakar.
00.15 Patinatge de velocitat.
01.15 Lo mejor del año
2001.Tennis
02.00 Patinatge de velocitat.

i
I
i
;
:
I
;
I
;
:
•
i
i
i
i
i
I
i
i
I
I
:
:

07.15 West Ham-Liverpool.
Premier League. Jornada 2 0 .
09.15 Liverpool-Bolton. Premier
League. Jornada 2 1 .
11.30Manchester
United-Newcastle. Premier
League. Jornada 2 1 .
13.30 Real Madrid-Atlético de
Madrid. Torneig Madrid 2 0 1 2 .
15.45 Arsenal-Chelsea. Premier
League. Jornada 19.
17.45 Everton-Manchester United.
Premier League. Jornada 19.
20.00 Real Madrid-Atlético de
Madrid. Torneig Madrid 2 0 1 2 .
22.00 La mujer en el fútboL
22.45 Fulham-Manchester United.
Premier League. Jornada 2 0 .
01.00 Southampton-Leeds United.
Prem ier League. Jornada 2 0 .
03.00 Leeds United-West Ham.
Premier League. Jornada 2 1 .
05.00 Liverpool-Bolton.
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Futbol és més que futbol
El futbol és molt més que un joc i una
passió sentimental. És un negoci fabulós (com saben bé les butxaques
dels de la FIFA, les dels dirigents dels
nostres clubs, les dels comissionistes
i, potser, les de molts periodistes). El
futbol és, naturalment, el gran circ
dels estats moderns. Però el futbol és,
sobretot, un gran magatzem de metàfores humanes. Sobre el terreny de joc,
els futbolistes resumeixen les il·lusions i els fracassos de l'existència. Els
nostres heroismes i les nostres misèries de cada dia troben en el futbol una
traducció molt fidel. Aquell entrenador temeros com en Rexach acabarà
devorat per les tàctiques defensives de
la mateixa manera que un empresari
amb molta por d'arriscar els seus diners acabarà arruïnant el negoci.
Cruyff era exactament el contrari: era
la metàfora de l'artista genial, un tipus
com Dalí, capaç de fer les coses més
brillants, però també d'arruïnar-se
fent de nen consentit i repel·lent.
I el públic? És com el vent. Ara bufa
del nord, ara del sud. Ara aplaudeix-el
seu equip i ara el xiula amb ràbia. El
públic és el símbol de la fragilitat de les
passions humanes, siguin polítiques o
sentimentals. El públic aixeca ídols
avui i l'endemà els destrueix. Ahir Rivaldo era més gran, avui és el més gran
pesseter; Ahir Rochembak era el més
coratjós, el nou Neeskens: ara és el més
adormit, el més passota, el més barrut.
Això mateix fan els electors amb els
seus líders, els alumnes amb els seus
professors i elsfillsamb els seus pares.
No costa gaire passar de la il·lusió a la
depressió. Tot sovint, a la feina, al ne-

DE L'ÈXIT AL FRACÀS. En el futbol, com en la vida, l'èxit és fugaç i volàtil, mentre
que la derrota és pesada i persistent. En un no res passes de l'èxit al fracàs. O
viceversa. Que li ho p r e g u n t i n al pobre Flores.

»DIUMENGE 6

goci o amb els estudis ens passa, això:
que en un no res passem de l'èxit al fracàs. O viceversa. Tot et va malament,
més malament que el pobre Flores.
Però compres un número dels cecs i et
toquen uns quants milions (és a dir:
guanyes el Barca) i et pots pagar un
viatge a Cuba i tornes encantat de la
vida de bracet d'una mulata. La vida és
això: ara cantes sota la dutxa, ara et
porten a enterrar. En el futbol, com en
la vida, la frontera que separa l'odi de
l'amor és mínima. En el futbol, com en
la vida, l'èxit és fugaç i volàtil, mentre
que la derrota és pesada i persistent. En

el futbol, com en la vida, la mediocritat
s'imposa al talent. De la mateixa manera que la por s'imposa al risc. En el
futbol com en la vida, la trampa, la violència i l'esperit destructiu generalment s'imposen a la lleialtat, al joc net
i al geni creatiu. Però, en un desert de
90 minuts, una sola genialitat de Saviola, un sol cop de taló de Kluivert i un
sol detall rtiurri de Tamudo et salven
de tots els fàstics. La vida és una merda,
la vida és molt avorrida. Però val la
pena de viure-la ni que sigui
només per una sola nit de
passió.

»BÀSQUET LLIGA ACB

PUNTS

PROPERAJORNADA

EQUIP

VICTÒRIES

»LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

1

Barcelona-Saragossa

2

Vila-real-Sevilla

3

Celta-R. Vallecano

4

Alavís-Osasuna

ir

1

Deportivo

33

Barcelona-Saragossa

1

Barcelona

12

Pamesa-Breogán

«

2

Real M a d r i d

32

Diumenge ( 2 0 . 0 0 , C+)

2

Tau

11

Dissabte ( 1 9 . 0 0 )

lï 3

Ceita

31

Vila-real-Sevilla

3

Unicaja

11

Barceiona-Fórum

<r 4

Betis

31

Diumenge(17.00, PPV)

•

Athietic

31

Celta-Rayo

4

ReallVIadrid

10

Diumenge(12.30,33)

Dissabte ( 1 7 . 0 0 , PPV)

5

Pamesa

9

Fueniabrada-Estudiantes

5

Atlilettc-lenerífe

Alavés

30

Alavés-Osasuna

6

CS F e r n a n d o

8

D i u m e n g e ( 1 8 . 0 0 , Spo.)

6

Las Palmas-R. Sociedad

•

5
6

València

30

8

Barcelona

27

Diumenge(17.00, PPV)

7

Fuenlabrada

8

Càceres-Granada

9

Sevilla

24

Athietic-Tenerife

8

Breogán

8

Diumenge(18.30)

10 Espanyol

24

DiumengedT.OO, PPV)

9

Joventut

,7

Cantabria-Casademont

1 1 Las P a l m a s

23

Las P a l m a s - R e a l Sociedad

10 F ò r u m

7

Diumenge(18.30)

12 Saragossa

23

Dissabte ( 2 2 . 0 0 , PPV)

Canàries-CS Fernando

1 0 Màlaga-Espanyol

13 V i l a - r e a l

22

7

Valladolid-Mallorca

22

D i u m e n g e ( 1 7 . 0 0 , PPV)

12 Estudiantes

B

Diumenge (-19.00)

1 1 Llevant-Numancia

14 Valladolid
15 M à l a g a

21

Real M a d r i d - D e p o r t i v o

13 C a s a d e m o n t

8

Tau-Unicaja

12leganés-Albacete

16 M a l l o r c a

20

Dissabte(21.30,TV3)

14 C a n à r i e s

S

Dissabte ( 1 9 . 0 0 , 0 + )

17 Osasuna

19

Betis-València

15 G r a n a d a

4

Gijón-Joventut

•

18 R e a l S o c i e d a d

18

Diumenge ( 1 7 . 0 0 , PPV)

16 C à c e r e s

4

Diumenge ( 1 9 . 0 0 )

•

19 T e n e r i f e

18

Màlaga-Espanyol

17 C a n t a b r i a

2

Real Madrid-Lleida

Pleall5

T

2 0 Rayo

12

Diumenge(17.00, PPV)

18 Gijón

1

Dissabte (19.00)

Oviedo-Xerez

7.
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FutboL Lliga. 19a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 15a jornada
HandboL Supercopa femenina.
Motor. Copa del món de trial
indooraSheffield
Atletisme. Cros Zornotza, cros
d'Ulia 1 cros de Fuensalida
Tennis. Torneig de Qatar,
Adelaida i Chennai
Esquí alpí. Eslàlom masculí a
Adelboden i femení a Maribor
Salts. Torneig quatre trampolins
a Bischofshofen

»DILLUNS 7

^•Mé^

A^l^K^

Motor. Ralli Dakar. 9a etapa.
Atar-Atar
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DIMARTS 8

j^K^
Puigverd. Escriptor

EQUIP

»DISSABTE 5
Futbol Lliga. 19a jornada
Bàsquet l.liga ACB. 15a jornada
Hoquei sobre patins. Lliga
Europea, l a jornada
Hoquei sobre patins. Copa de la
CERS. Vuitens de final. Anada
Motor. Ral-li Dakar. 8a etapa.
Zuerat-Atar
Hoquei herba. Torneig de Reis
Tennis. Torneig de Gold Coast,
Auckland (fem), Qatar,
Adelaida i Chennai
Esquí alpL Gegant masculí a
Adelboden, gegant femení a
Maribor

Antoni

1 FUTBOLÍ A DiVISió

Motor. Ral·li Dakar. 7a etapa.
Uarzazat-Tan Tan Zuerat
Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast,
Auckland (fem), Qatar,
Adelaida I Chennai
Hoquei herba. Torneig de Reis
Salts. Torneig Quatre
Trampolmsa Innsbruck

11 Lleida

•

7

Valladolid-Mallorca

8

R. Madrid-Deportivo

9

Betis-València

13 Borgos-AL Madrid
14Racing-Ejido

^^^^^B^^^^H

Motor. Ral·li Dakar. 10a etapa.
Atar-Tiyikia
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DIMECRES 9

EN XARXA
Bàsquet
' www.acb.com
• www.euroleague.net
Motor. Ralli Dakar
.www.dakar.fr
Futbol. Lliga
www.sports.com
www.sportec.com
Tennis
www.atp.com
v;ww.saiiexwtatour.com
www.hopmancup.com.au
Esquí
• .
www.tis-ski.com

Futbol. Copa del Rei. Quarts de
final. Anada
Bàsquet Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ral·li Dakar. 1 l a etapa.
Tiyikia-Tichit
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DiJ0US10
Bàsquet Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ral-li Dakar. 12a etapa.
Tichit-Tichit
. fiolt Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
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1,-CoHons]
Hristo Stòitxkov ha tornat a parlar
clar. Segons l'exestrella del
Barcelona calen coUons per treure
la temporada endavant. El
seguidor del Barca, segur, estarà
d'acord amb el mític 8 blaugrana.
Però després, amb la
reflexió, hem de
discrepar. El valor i
l'actitud dels
futbolistes, com a la
mili, es pressuposa
i, per tant, demanar
coUons és desviar
l'atenció. És cert
que jugar al Barca
implica entrega,
mentalitat

guanyadora, compromís amb els
colors i orgull, qualitats totes que
tenen moltíssims futbolistes. A
Can Barca, però, cal exigir, també,
talent i qualitat individual,
condicions que només uns quants
poden exhibir. Aquests pocs són
els que mereixen jugar vestits de
blaugrana.

Farguell? El director esportiu,
Anton Parera? L'entrenador, Carles
Rexach? O directament el
president, Joan Gaspart? Aquest és
el problema. Ningú dóna la cara.
Ningii assumeix responsabilitats.
No hi ha resultats però ningú en té
la culpa.

4.- Can m
•?..-Ef8arcaiefiunciial]
>
El Mundial de Corea-Japó
mostrarà al món les grans
estrelles. Quantes n'hi haurà que
actualment vesteixin de
blaugrana? Rivaldo amb el Brasil,
Andersson amb Suècia, Coco amb
Itàlia, de suplent, i, sent
generosos, Puyol, Xavi, Sergi i Luis
Enrique, amb Espanya. Amb sort,
potser set. I, qui sap, Saviola, com
a alternativa de Batistuta, López i
Crespo, amb Argentina. Pocs
jugadors internacionals per tot un
Barca. Quan el club guanyava
títols els dimecres de futbof de
selecció només s'entrenaven
cinc futbolistes. Ara quasi no es
nota. Serà que falta talent?

ÏÏ j

Comença l'any i tot continua
igual. Rochemback i Geovanni
arriben un dia tard sense permís.
Rivaldo també, però amb permís.
A tQuivert se li para el rellotge i
s'endarrereix en el primer
entrenament. Alexanko diu que ell
i Rexach dominen el vestidor. Per
què dir-ho si realment fos així? El
Figueres es considera maltractat
pel Barcelona en el cas Alberto
Manga. Continuen les reunions a
crits entre els membres dels
serveis mèdics, les crítiques de
l'entorn, els judicis, la madriditis,
la situació vexatòria de Serra
Ferrer, etc. On anem?

5.-13 selecció catalana 1
El «fií3(aíf0r'
Per tant, si el planter no arriba
al mínim exigible algií haurà
d'explicar per què. Però, qui és el
responsable dels fitxatges a Can
Barca? El director general, Pérez

Aquest és el Barca més que un
club? Aquest és el club que
representa Catalunya? Veient el
que es veu i constatant la decepció
general de la gent blaugrana, un es
pregunta si més no valdria fer com
a tots els països del món: que la
selecció representi el país, o sigui,
que la selecció catalana representi
els catalans. Això sí, amb el permís
dels polítics que no han mogut un
dit des que es va canviar la llei
gràcies a la iniciativa de la
Plataforma Pro-seleccions
Esportives Catalanes i dels
dirigents federatius que no volen
fer res no fos cas que perdessin la
subvenció de les federacionsespanyoles o els drets de viatges i
dietes.

«La diferència entre el
Barca i el Madrid és
que Parera no sap com
és un vestidor»
[Lamentablement, n'hi ha
més...]

«El Dream Team és
irrepetible, però no
podem viure del
passat»
[Afo ens ho recordis, amic...]

bagatge del Barca
al 2001 és curt però el
voldrien molts equips»
[Demanem ajuda. No n'hem
trobat cap..

w

«No vaig trobar bitllets
per arribar el dia 1»

I Vfl arribar un avió del Brasil
amb 40 places lliures però farem
veure que som ximples...]

«Els meus pares
necessitaven uns
papers que jo havia de
signar»
[Alt!, d'acord. Perdona, doncs.
Que la mulla la paguin els
socis...]

Gasolina Gratis
en contractar l'assegurança del teu cotxe*
* Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia de nova contractació emeses entre el 2 de gener i el 31 de gener de 2002.
Vals de gasolina de 40 Euros (6.655 Ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
902 30 30 30 • u w u . r e
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